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والفنيةالاداريةالمقدمة

بنسختدهالعالمفيأليهوديةالجماعا!لدىالأهمأليهودىالدلِني)المرجعالتملودكتابمئّل

مسألهَفييبحثونوهموالمسيحلِينالمسلمينلعلماءياريخيالغزأ(البابليوالتلمودالفلسطينيالتلمود

للللمود،وملَكاملةيذَماملةعربيهَترجمةأىيَصدرلمالقضيةهذهيَاريخمدأروعلى،اليهوديالدين

منعددادفعمما،والفرنسيةالإنجليزيِةباللغتينمنهوالتدأولالتوزيعمحدودةقليلةنسخيَوأفرسبلِنما

وأحيانا،وفرنسيةإنجليزيةكتبإلىاستنأداواستشهادأتهمدراسأتهمفيالتلمودلتناولالمسلمينعلماء

يقديِروفيالاسلاميهَ،الديِنلِةالنصوصمنالعديدتفسيرفيوخاصة،انطباعيةأوشفويِةنقولاتإلى

القدرةلِحققبمأويَطورهاالتعاليمهذهتفاصللعننأهيك،الأخرىالديانأتلألَباعديِنيااللِهودنظرة

.اليهودىوالدينيالاجلَماعيالسلوكتفسيرعلىالعلمية

العالمفيوالسياسةالدينورجالوالخبراءوالمفكرينالباحثينمعالمركزيؤاصلخضموفي

بعضلدىكبيرهَبرغبةيحظىوأنهاالتلمودلَرجمةفكرهَبادلَراحالخبرأءمنعددينهضلفقد،العربي

دينيامرجعابوصفهالتلمودهذأطبلِعةفهمأهملِةإزأءالمسؤولينبعضلدىحتى،العربيةالشخصيات

ويتشئته.المعاصراليهوديالجيلإعدأدفيأساسلِأ

حولالعربلِةالجامعةفيموازٍنقأشهنككانالمركز،فىيدوركأنالذيالنقاشخضموفي

هذاأنإلىوأنتهت،العربيةالجامعهَنظملَهاندوةأطارفيوذلكالبابلي،التلمودترجمةأهميهَ

كبيرةمؤسساتمنيتتياًيتطلّبربما،كبيرةجهودإلىيِحتاجأنهإلاّ،قصوىبأهملِةيحظىالمشروع

عشرينمنبأكثرعندهايزجملَهتكاليفقدرتحيثنفسها،العربيةكألجامعهَ،العربيالمسلَوىعلى

دولار.مليون

نُعلِدجعلتناأنهاألا،الطموحالصنَمروعهذافيبالبدءرغبتناالندوةيالكنلَايجعزّزسالذىوبألمَدر

قناعةإلىوصلناالنهايِةفيأنناإلأ،بذلكالقيامعلىوقدرتنايتفلِذه،صعوبهَفيأخرىمرةالتفكير

عدةمنالأصدلمحاءمنعدديَشجلِعظلفيعقباتمنأمأمناكأنمارغمالمبادرة،بهذهالقيامبأهملِهَ

والتحرير.الترجمةنفقاسلتغطيةاستعدأدويؤفرعربلِهَدول

فر!علىمقسماًالعمليكونأنعلىوأحد،عامفيمنهألانلَهاءملَولمحعينالمشروعبدأناوقد

كماجداًمتفائلاًكانالتوديتهذأأنإلآ،متوازٍبشكلكافةالمشروعمرأحليشييرعلىيعمل،متعددة

فعلي.بشكلالتنفيذبدأناعندمالاحقاًلناظهر

أجريناهمااللتلِنالدراستينضوءوفيالمركز،أدارةلدىألاقتراحسادالذىالكبيرالترددوبرغم

الدكلورهماواللَاريخيهَ،الدينيهَاليهوديةالشؤونفيخبلِرينقبلمنمكونايهوأهميهَالتلمودعلى

ومع،المشروععلىللقلِامالمركزلدىْالملِلنسبهَتزايدتفقد،سمعانسملِروالأستادْالحافيعامر

نأبمعنىالإنجاز،بعدالمطبوعةالنسخمنوبكمياتالمترجمهَالموادبشراءيزغبجهاتوجود
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نسخعلىللحصولموسعهَدرأسةأجرينأفقدنفقايه،لتغطيهَيِتوأفرربمابالمشروعللقياماللازمالمال

باللغاتالمتأحة(الفلسطينيالتلمودعنبمزاياويلَمتع،أهميةالأكثرلأنهالمرجح)وهوالبابلياللَلمود

حوله،الدراساتمنجيدعددإلىإضافهَوالإنجللِزيهَ،القديمهَوالآراميهَالعبريهَرأسهاوعلىالمخلالفة،

قديمةلمحواميسألىإضأفة،الماضيةوالقرونالعقودمدىعلىيتاوللَهالتيالعربلِةالكتبمنوعدد

فيالخبرأءمنعددعنالدنقيبوبعد،القديمةالآراميةمعوبعضها،العبريةاللغةمعيتعاملوحديئهَ

البابليالتلمودموضوعوفيجههَ،منوالإنجليزيةالحديثةوالعبريةوالآرأميةالقديمهَالعبريِةاللغات

نصبووضعنا52،02العامنهايا!معالشاملةالترجمةخطةبإعدادشرعنافقد،أخرىجههَمن

منلمزيدوأنجللِزيةعبريِةطبعلَلِنبينتدقلِقهأويِتمومتكأملهَ،وشاملةنوعيةالترجمةيَكونأنأعلِننا

منكئيرأعأنتوقدطموحهَ،إنجازخطهَووضع،المشروععلىللقيامملكاملافريقاوشكلنا،التحقق

العالمفييَولمحعناممابكثيرأقلكانوالمَدراتالكفاءاتعددأنبسبب،الزمنوطولوالتعطيلاللَأخير

الذىالأمر،العملفريِقواجهتالتيوالإينَمكالاتودقلَها،العمليهَمراحليَعددإلىإضافة،العربي

.3002العاممنبدءأالسنةونصفسنوأتأربعمنأكثرسِمتغر!اللَرجمهَهذهإعدادجعل

بشكلالتملوديتناولمؤلفاكتاباستينمنأكثربرصدالأوسطالشرقدرأسأتمركزفيقمناوقد

اللَحللِلفىكمرجيعهَالبابليالتلموديَنأولفىمنهاعددفىالنسبلِةالدلمحهَعدمولاحظناجزيى،أوكامل

لعلماءمتميزةعلميةخدمةيِعدالللموديزجمةصنَمروععلىالقيامأنشعرنأفقدولذلكوألاستشهاد،

النصوصفيأ!غازمنالعديدفكفيتسهمقدوأنهاسواء،حدعلىالعربوالمسلِحلِلِنالمسلمين

والذكطعلميا،العملقيمهَمنرفعماوهو،اليهوديةبالديانهَالملَعلقهَللكوخاصةالقدلِمة،الدينلِة

الكبير.الجهدهذااستحق

العملمراحل

الأصليةالنلمودنسخعلىالحصولهرحلة:الأولىالمرحلة

أنناإلأوالأنجلدزية،بالعبريِةللتلمود،الأصلدةالنسخعلىللحصولالمسأعيبدأتفقدوبالفعل

بيعيَقبللاالنشردورانيتيقفقدتولمحعنا،ماعكسعلى،عليهالحصولفيكبلِرةصعوبةوأجهنا

يتكعنفضلاًإسرايدل،خارجفيالموجودهَتلكحتىيهودلِة،نشردوروهي،العمومإلىالنسخ

استعدأدنارغمالتلمود،علىللحصولطلباتناالدورهذهرفضتوقدأببِ،ويلالقدسفيالموجودة

البلاد.يتكأهلمنوسطاءعبرالمرينهعالماديالمقابللدفع

بعدوأنلَهس،العالمحولدولسبعفيوألاييسالاتالعملمنعدةشهورأالأمرهذااستغرقوقد

القديمة،العبريةباللغةللتلمودالأصليةالنسخهَعلىالحصولمنالمركزتمكنحثِ،سنتينمنأكثر

خأصةوأخرىالبأبلي،للتلمودأنجللِزيةنسخةعلىحصلنأكمألللَرجمة،اعتمدصالتيالنسخهَوهي

قبلمنويَدلمحيقهاويحقيقهاالترجمهَفيجميعامنهاالاستفادةلَم،والإنجليزيةالعبريةباللغتينبالسنَمنا،

المتعأونين.الخبراءبعضإلىإضافهَالمشروعفيالعاملوالعلميالفنيالفريىَ
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للمشروعالإدارك!الكادراختيارهرحلة:الثانيةالمرحلة

ومديرالكبير،المشروعلهذأمديرتكليفعنللبحثأشهر،ثلايةالمرحلةهذهاستغرقتوقد

ومتطلبأته.ولوأزمةالعملومكأن،للمشروعالإداريةالتريتباتويجهيزوسكريأريأ،يتفيذى

العملفرقاختيار:الثالثةالمرحلة

أيضا،توقعناهالذىبالشكليكنلمأمروهو،العملفرقأختيارفيكبيرةمشكلهَالمركزواجه

بعدالمركزإلىستصلالتيالذاييةالسدربينمنرويينيِاًاختياراًسدكونالموضوعأننعتقدكناحيث

المخيَلفه.المؤسساتيتفذهاالتيالصنَماريعكلفييحصلكمأ،الصحففييؤضعروتينيةإعلانأ!

اللغةفيالمختصدنندرةفيتمتّلت،مهمةحقيقةنوأجهبدأنافقد،كذلكيكنلمالأمرأنإلاّ

الأنجليزيةللغةالدينيةالترجمةيتقنونوالذينبلالآرأمية،اللغةعننأهيك،العربيالعالمفيالعبريِة

فإنوبالتالي،معقدةلغويةبنيويةومشاكلمصطلحأتمنفيهابماالآرأميِة،عنأصلاالمترجمة

،الاختصاصأهلعبروالايَصال،العامةالعالثأتخل!من،خاصةجهودإلىيحتأجإليهمالوصول

،اللغاتهذهفيالمختصينمنقأيمهَالىيؤصلناأنإلىكبير،جهدبعدفعلهاسيَطعناماوهو

مقبولة.بدرجهَمدلولايهوفهمالبأبلي،التلمودنصيزجمةعلىوالقادرين

هؤلاءمعبألايغسالبدأنافعندما،العملفرقاختيارفيالمطافنهايةيَكنلمالقائمةهذهأنإلأ

القائمةبدأتالكبير،المشروعهذأإلىللانضمامدعويهمأجلمن،العربيالعالمأمتدأدعلىالمختصين

اطلعوأحيِنماللعملموأفقتهمعنيَرأجعوأماسرعأنالمخيَصينهؤلاءأناذفشيئاً،شيئاًبالتناقص

اللغهَلصعوبة،والإنجليزيةالعبريِةبأللغتينيديهمبينالبابلياليَلمودمننسخةنصوصعلى

هذهمتقنيفإنوبالتاليعنها،مترجمةمعقدهَوأنجليزيةقديمةآراصِةبلغةمكتوبةفهي،المستخدمة

،والمصطلحاتالكلماتمنكثيرمعرفةمنيدمكنوالم،الجامعاتفيبتدريسهايقومونومناللغهَ،

كأنوالفقراتالجملتركيبأنإلىإضأفة،الترجمةفيمضاعفةجهودإلىسيحتاجونفإنهمهناومن

عنالحديثإطارفي،المقدمةهذهفيلاحقاًلهسنعرضماوهو،الفهملتحقيقومعقداصعباأمرا

والترجمة.اللغةمشاكل

فقد،الآليةحيثمنولاالنتيجةحيثمنلاأيسر،العربيةاللغةمحررىعنالبحثيكنولم

التحريِرفيطويلةلخبرةالحاملينالمؤهلينالمحررينمنهايلكتمأمأمالبدأيهَفيأنفسناوجدنا

التلمود3مادةيحريرفيمختلفاًكانالأمرأنإلاّوغيرها،محكمهَ،ومجلاتوموسوعاتلكتب،اللغوى

،المادةلصعوبةنظراًالآخر،يتووأحدأًالمحررينهؤلاءمنتتوالىالاعتذأرأتبدأتحيث،البابلي

الفقرأسبعضويزكيببناءإعادةعلىقدرتهموعدملها،اللغوىالسياقفهمعلىقدريهموعدم

.المعقدةوالجمل

،النصوصفيللعملمرأجعأومددقأومحررأومترجممعايقاقإلىنصلكناعندمأوحتى

الآخريلووأحدأًاسيَسلامهممشكلةنوأجهكنا،بألعملويبدأالغايِة،لهذهصُمِّمسالتيبألامتحاناتويمرّ

العمل.أثناءيواجهونهاكانوأالتيوالعقبأتالصعوباتأمام
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أمتت،متكررةمضنيةومحاولاتطويلاو!تااستغرقتالعملفريقاختيارمرحلةفإنوهكذا،

قرابهَوالمراجعةواليَدقيِقاللغهَويَحريِراليرجمةفىبلغالذيالميَواصلالعملسنواتمدارعلى

.202-30080أعوأمخمسهَ

العملخطّةوصغ:الرابعةالمرحلة

المأدةمرورتضمن،للعملصتوازيةمرأحلتصميمخاجلمنالمشزوعفيللعملخطّهَوُضعِس

العملخطهَيضمنتولمحدومرأجعتها،ويذقيقهاويَحريرهاالمادةيَرجمةيضمنالتيالمرأحلكلعلى

اليَوألي.علىبوحداتويذأرانيَاجعمليةالترجمةعمليةأعتبار

والعلمىألفنىوالتدق!قالترجمةمراحل

كلفيالمادةمروريضمن،مراحلسسعددهاوبلغ،للمشروععملوحداتصُمِّمتلفد

كالتالي:الوحداتفكانتومرأجعتهأ،وتدقيفهاوتحريِرهاالمادةترجمةتشملالتيالمرأحل

للئرجمةالموادنجهبزوحدهَأولأ:

وففأالمدرجمين،علىللتوزيعصغيرةأجزأءإلىللترجمةالمطلوبالجزءبتقسيميجهيزهايكون

المترجمينمتابعةثم)عبرى-عربي(،يزجمةوحدةإلىالموادإرسألثم،الأسبوعيةالإداريهَللخطة

المادهَفإرسالالطباعهَ،لتدقييدَالمترجمإلىالمطبوعهَالمادهَوأعادهَ،للطباعةالمترجمةالموادلإرسال

اليَرجمةصحهَحيثمنالمرحلةهذهفيالإنجليزيةبالنسخةويقارن(،الترجمة)تدقيقوحدهَإلى

إلىالمدققهَالموادليَرسل،جديدةتعديِلاتأيوإدخالالميَرجميِن،علىأشكلتاليَيوالمصطلحات

(،النهائيالعربياللغوي)التحريروحدةإلىالموأدوإرسال،الجديدةاليَعديلاتإدخالثمالفندهَ()اللجنة

موخدة.بصورهَوإخراجهاويَنسيِدَهاإلكترونياً،المتفرقةالأجزاءويجميع،منهمواستلامها

الترجمةوحدهَيايياً:

يضمنبماالمدرجمين،علىلتوزعالمواد()تجهيزوحدةمنمفسّمهالموادأستلامومهمتها

الأقل.علىشهريّاًجزأينيزجمة

الترجمةتدفبقوحدةثالثأ:

الدينيهَالدراسا!فيالخبرهَوأصحابوالإنجليزلِة،العبريِّةاليَرجمةفيخبراءمنالوحدةيَتكؤن

مناللَرجمةومرأجعةالعبريِة،الأصولإلىإضافةالملَرجمة،الموأدأستلامالوحدةومهامأليهودية،

حولهأ.ملاحظأتأئولَسجدلمطابمَيَها،مدىمنوالتأكّد،اللغويةالنأحية

العلميالئدفبقوحدهَرابعأ:

اليهودية.الدينيةالدراساتفيميَخصّصينمنالوحدهَيتكوّن

النهاييالعربيياللصالتحريروحدةْخاهسأ:

اللغويهَ،الناحيةمنالمادةتدثييدَإلىوتهدف،العربيةاللغةفيمتخصّصينمنالوحدةتتكوّن
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الصداغة.ومراجعة،والنحويةالإملائيةالأخطاءلمرأجعة

النهائىالنجهبزوحدةسادساً:

الإخراجلشَفلِذالطّباعلِن،متابعةعنمسؤولاًويكون،الوحدةهذهأدأءعلىالتنفيذىالمديريُشرف

ويقوم،والورقيةأ!كترونيةبالصوريينوأرشفتها،الموادبتخزينللقيامالسكريترومتابعةالنهايي،

صحيح،بشكلالموأدويشلسلالهوامنرمنللتأكّدالنهاييالإخرأجبمرأجعةالفنيةاللجنةمنسّق

العبرى.الأصلمعومطأبقتها

الترجمةمنهجويحديدالاشخاصاخنيار

لاخلَيارالضابطةالمقاييسمنعددوضعإلىلجأناهذاالترجمةمشروعإدارةاختياروفي

ايَباعهيجبالذىوالإدارىوالعمليالعلميالعملمنهاجوضعنأكمأ)1(،عملهمومجالاتالأشخاص

التدقيققاعدةعلىقامتالترجمةإدارةفيمتكاملةآللِةوُضِعتولذلك)2(،الترجمةيذقيقوقوأعد

القديمة،بالآراميةمختلطعبركطأحدهماعليهما،حصلنانصينبينذلكفيورأوحنا،والمراجعة

التيوالمصطلحأتاللغوىوالتركيباللَرجمهَفياللغويهَالإشكألاتمنكثيرايعانيإنجللِزىوالآخر

جهودأالخبرأءمنالعمليةهذهعلىالقايمونالزملاءبذلوقدالإنجليزيِة،اللغةفيرديِفلهأليس

عمليةوهي،ممكنةدرجةأقصىإلىلثصلمطابقتهمنوالتأكدالنصيقكيكعلىوعملوا)3(،مضنية

طبعتهافيالترجمةهذهنعدفإنناولذلكالكاملهَ،الدقةإلىيحسلأنيمكنلاأنهافيهاالخبرأءيعلم

يزحيبأشدنرحبحيثأيِديهم،فيستقعالذيِنوالعلماءالخبرأءثبلمنوالتصحيحللنقدقأبلةالأولى

والاصطلاحي.اللغوىبنايهاوتحسين،الترجمةلتحسينوأقترأحأيهمبملاحظايهم

يزجمةاممحانيجريحلِثخطوا!،وضمنمعا-وفىَالمترجميناختياريتمالمترجمدِن:ا!ختيارونظام!خطوا-

باختبار(واحدة)ساعةالزمنمعبالمقارنةالمَرجمهَ،دقهَلقياس،والعبريةالنجل!زيِهَباللغتدِنللمدقديِم(كاموس)بدون

يَقييمشِمّثمصعوبد!ا،مدىحيثمنمدَوازنةيكونأنفيهاويُراعىالاصليهَ،الموادمنلنصوصنماذجيلائهَ

أعمالإحضارضرورةمعب!،الخأصهَالخبرهَشهادإتعلىالإطلاعلِحَكما.اللغةفيخبيرقِبلمنالاصَحأن

.المشروعمدلِرمقابلةوإجراء.الخبرةشهادةفيالمنكورةالشهاداتجميعوإحضارخاصهَ(،منهأ)المنشورسابقهَ

عمليةلعَثمأولا،الإنجليزيللأصلالعربيةالترجمةبمطابقةال!رجمةمدقىَيقومحلِتَايترجمهْ:قالْيققواء

عملدِةنهايِهَفيالمدققويُسفمضروريأنلككانحيثماوالجملالكلما!ويُصحح،العبريالنصمعبألمقارنهَالتدقق

اعَمأدهأيْنمالدىوالمصطلحأ!لددِه،الضعفنقاطواًهمالمدَرجم،لمسدَوى:يَفييمأسِضمّنملخصاً،تالَريِرأالمَدقدِىْ

يقرارويجرىإضافيهَ،ملاحظا!وأيِّهَيَرجمتها،يِنبغيوالتيالمفقودهَ،الفقراتأووالصفحا!،ال!دقدِقعملدِهَخ!ير

نهاييا.إعَمادهايِعَحتىمادصلكلالعمليهَ

العبريةالأصولمعويذ!دقهأيَرجمتهايتمّالدَيالموادبأستلامالعلميالدَد!يىَوحدهَيَعنى"للترجمةالعلمىالئدقيق

الأصلبلِنفروقأتاًومهفة،إحالاتأوشروحأ!أيهَوإضافة،العلميةالناحيةمنالمَرجمةلمراجعهَوالإنجلبزيِة

الدَرجمة.مراحلمنمرحلهَلكلالعلميهَبالمعاييروالالتزامالعملجودهَوضبطالإنجليزبهَ،الترجمةأوالعبري
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البابليللتلمودالأصليالنصجأنبإلى،أخرىمتعددةمصادرعلىاللَرجمهَاعتمدتوقد

لمالتيالفهرسةمشاكلوأجهتنأحثِمضاملِنه،معالتعاملفيالأمل!الطريِقلتبينوذلك،باللغتين

خاصهَرييسةفهرسةبإعدادلنقومسواء،حدعلىوالإنجللِزيهَالعبريةالأصولفيعلملِامنظمهَيكن

الواردةالرئيسهَ"المصطلحات"بمسرداللغةعلماءعنديعرفمايؤفلِرعلىعملناكماالترجمهَ،بهذه

معها.والتعاملالنصوصدرأسةفيالولوجقبلالباحثونعليهاليتعرفالترجمةفي

الطميةالمشاورات

كان،واليهوديةالآراميهَفيخبراءسبعهَإلىيصللعددالمشاورهَدايرهَيؤسلِععلىكذلكوعملنا

ألثهرحمهمأالشاميرشادوالدكتورالمسيرىالوهأبعبدالدكدورمنكلمصرمنأبرزهممن

هادىجعفرالدكتور،لندنفيويقيمالعرأق،ومنطألب،أبومحمودالدكتورالأردنومنيعالى،

أستعدادعدموحتىالترجمهَ،طريقيَعدرضالتيالصعوبا!منمنهمعددأبداهمأوبرغم،حسين

فقدإليها،أشارواالتيللصعوبأتأومرضهأوأنشغالايهبسببالتدقلِقأوالترجمةعلىللقيامبعضهم

وخاصة،المشروعإدارةحسنفيأسهمساللَيوالملاحظاتوالنصايحالاقتراحاتمنكثلِرالناقدموا

والتدقيقالدمديلعمليا!عبرملَرجمنصأىلاعلَمادجدأبطلِئهَبإدارةيشببماوهو،العلمىشقهفى

يَطلبسوربما،العربيةالنسخةفيوالبنلِوىالعاماللغوىالتحريرمرأجعاتعنناهيك،المتلاحقة

الكفأءاس.مختلفمنالعربيةاللغةمحررىمنخمساأومراجعاسأربعالأجزأءبعض

بأنالمركز،فيالعلميالمجلسصذَماورةوبعد،الأوسطالشرقدراساتمركزفينعتمَدهنا،ومن

الديندراساتفيالعلميللبحثوخدمةوالإسلاميِة،العربيهَللأمهَخدمةيعدالتاريِخيالإنجأزهذا

منكثيرإليهااستندالتيالروأيأتمنكثيرللَبيينوعلمايها،الإسلاميةالشريعهَلطلبةوخدمة،اليهودى

نفسوعلى،علميةخدمهَنوفركماالسأبقة،التفسيركتبفيبالإسرايلِللِات،يعرفبمأ،المفسرين

فيالعربلِةالدرأساسعلموعلمأءالمقارنهَالدينلِةالدرأساسفيوالخبرأءوالعلماءللبأحلَين،المستوى

وطلبته.المسلِحيالدين

المشروعلإيجازالإداريةالمتابعة

التقييم،وإعأدةللإنجأزالأسبوعيالتقريرنظامأعتمدفقدوالادأرهَالعمللِهَالملَابعةصعلِدوعلى

اللغة،ومحررىبلوالمراجعلِن،والمدققدنالملَرجملِنفيالتنوعفلسفةعلىالصذَمروعاعتمدكما

فيللزملاءمتواصلهَالتقييمعملياتكأنتَالمشروعمدهَوخاير،ممكنةدقةأعلىلضمانوذلك

أو،لاحقةمرحلةفيأحدهماسلَبعدأوما،مرحلةبعدبعضهمانسحبوربمأالمخلالفة،الترجمهَعملداس

كتابترجمةعلىيقومونالذينيِدركعمللِةوهي،المشروععمللِاتبعضفيجددزملاءالحىَ

والمقأبلةالبحثفيوصعوبايهقيمته-حديثةلغةإلىحديذَةلغةمنالجهدهذاإلىنسبة-بسيط
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والمعاييرالمقايسِ!ذأتبالتزأمزميلايأستمرارمنوالتأكد،والمتابعةالتشغيليموالاختبار

لقلةنظراالطباعينألىالحاجةأسلَمرأرإلىهناويِشارللدرجمة،المخدلفةالعملدأتفيالمستخدمة

ومنالكمبيويز،استخداممجالاتفيالإنجليزيهَأومنهاالعبريةالللمودنصوصيزجمواالذينخبرهَ

علىالمصروفالعلميالجهدعلىيَعديلاتلأيبألطباعةمرحلةكلفيالتجهيزعمليأتأضيفتهنا

المراحلمنعددفيسبيلهأعترضتأسأسيةبصعوباتالمشروعمرأحلكلحفلتحيث،الترجمة

أمكنناالعلمىوالإشرافوالتد!قيقوالترجمةالإدأرةفىالعاملالفريقأبداهالذىالإصرأرلكن،الزمنية

)1(.الصعابهذهمعظميَجاوزمن

وبالفعلمنه،أجزأءأوالبابليللتلمودنُشرتترجماتأىحولمتعددةبحثبعملياتقمناودد

أجزأءعلىمقصورأكانوأنمتميزأ،بعضهاكانحلِثالمضمار،هذافيالجهودبعضعلىعثرنا

الطبعةهذهبأننعتقدأنناغير،علميضعفويشوبهوالقدرةالكفأءةفيملَواضعوبعضهأمنه،قلدلة

للبحوثالأردنيةالمؤسسةبدوزيعهاويَقوم،الأوسطالشرقدرأساتمركزيصدرهاالتيالمترجمهْ

علىأعتمدتوالتى،البابليالتلمودأجزاءلكلوالشاملةدقة،واكثرشمولا،الأكثرتبقىوالمعلومات

فيالدقهَدرجاتأعلىتحقيقبهدفوذلك،إنجليزيةموسعةيزجمةعلىأعتمدتملدماالعبرىالنص

ووضوحا.سلامةالأكثراللغويِةالصلِأغةوكنلك،والفهمالترجمة

النرجمة:ميدانفىالمشروعواجهتالنىالص!باتأيهرز.

التيالجهودكلرغمالطباعه،يَدقمِقمرحلهَبعدالمجلدأتيؤدفإلىأذىيزجمة،مدققيمعالايقاقعلىالقدرهَعدم

السيا!.هذافييَبذل

منكبيرعددانسحابإلىذلكوأدّىللدَرجمهْ،المخصصةالمكافآ!محدوديهَمعللترجمهَ،المعروضهَالمادهَصعوبة

أخريِن.معالايقاقعلىقدرينامنوحذ،المدَرجميِن

المصطلحاس،وكثرهَ،اللغةصعوبةاهمهأ:مخيالفةلاسبابالعملفيالاستمرارعنالمدَرجمينمنعدداعدَذار

المادةلإنجازللميرجمالمئأحالوقتوضيىَالمادهَ.وضخامة

للترجمهْ.التامالتفرّغوعدمالمادهَ،صعوبهَبسبب،العملفيالمدَرجمينمعظمبطء

المقاطعبعضيَبدوبشِماتفككاً،يزدادالإنجليزيالنصفإنوبألتاليالعبريهَ(،)بأللغةالأصليالنصيَرابطعدم

.وقوىدقيقبشكليزجمئهارغم،معنىبلاوكأنهاالعربيهَ

بالأحرفمكتوبهَبكلمأتنجليزيهَالاٍالنصوصلَمدَا؟بينماالعبريِة،للغهَالانجليزيهَعنالميرجمينيِعضمعرفةعدم

بعدألاطباعئها،منالطباعونيِتمكّنلاالأحوالكلوفيرسمها،أويزكهاإلىالمدَرجمدِنيِضطرمما،العبرية

العبريةالللغةفيالخبراءقبلمنوالمطابقاسالعلميالدد!يق

بكثرةالمجلداسفيالموجودةالدينيةالمصطلحاسمعانيفهمإلىالممَرجمبنحاجة

والانجلدِزيهَ.العبريةاللغئينمناليرجمةمدققيعددكفأيِهَعدم
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الترجمةهذه

أوالمئاسبمقدورأصبحالطبعهَهذهصدوربعدأنهالأوسطالشر!دراساتمركزفىنعتقد

فىالترجمهَهذهعلىألاعلَمادالإسلاميةوالشريعهَالأديِانمجألاتفيوالخبرأءالباحئينمنالآلاف

المترجملِنواجهسإشكالا!منذكرناماضوءفىالنسبيةبددتهوالثقهَ،كبيرةلدرجةدراساتهمإعداد

منلمزيدذايهالتلمودعلىخأصهَبدراساتللقيامذهبيهَفرصهَوفرتأنهأكما،اللغةومحررى

التوجهاتخلفلاتيَبيُّنوفيجههَ،منالعالمفياليهوديهَالجمأعةحياهَتشكيلفيبدورهالدعمق

فيها،اليهودلتجملِعوالسعىفلسطينفىسياسيةدولةإسرأييلإنشاءذلكفيبما،المعاصرةالصهيونية

ودرأساتقرأءا!يِوفرمااليهوديِة،الأجلِألتخريِجفىرييساللِنلِامرجعااعتمأدهأهميةيتئِنوكنلك

اللِهوددهَالثقافةعلىوآثاره،العالمفيأليهودىالدينىالتعليممخرجاتإزاءمعمقةسوسيولوجيهَ

وسنَمروعأسرائيلهؤلاءيقودكيفوبالتأليأليهودى،الدينأتباعويؤجهأتأليهودكطوالتفكير

الفكر،هذامنهايِعانيالتىوالعقدالاشكالاتهيومالا6خرين،ينظرونوكيف،العلمفيالصهدونلِة

الأخرىالأديانمكانةهيوماالبشر،بينالحضأرىوالتعاونالإنسانوحقوقبألحدأثةعلامَتهوما

،التوراةدوربلِنالمقارنأتإجراءللباحذَلِنيِمكنكمأوالئقافة،والعقلالفكرهذالدىمعهاوالتعامل

للجماعاسالعامةالحياةعلىالتأثيرفيالبابليالتلمودوبلِنرسملِا،المقدساللِهودىالكتاببوصفها

هذهلإصدأرالتألىالزمانمدأروعلى،المداحةالدرأسأسمجألاسمنوغيرهاالعألم،فياللِهودية

الطبعة.

والطباعونوالمحررونالمترجمونبهاقامالتيالمتمدزةبالجهودنُشيدأنالمقامهذأفيونحب

ماعددهمبلغوالذين،والنصفالأربعسنوايَهمدىعلىالسذَمروعهذافيوالإداريونوالدارسون

كلابالذكرمنهموأخصمجالايه،مخللفوفىالمشروعمرأحلمخلَلففيمشأركاالتسعينيِقارب

الخاصةجهودهمعلىعوض،أبراهيموالأستأذالدينصلاحعلىوالأسلَاذفارسعبيدةالأستاذمن

وكذلك،وفعالومنظممتواصلبشكلألانجازمدابعةوبالتالىله،والتخطيطالمشروعإدأرهَينظيمفي

فياللغويينوالمحرريِنالملَرجمي!لشؤولىْالعلميالإسهأمفيجهودهعلىبرهومهَعيسىالدكتور

العلميهَجهودهماعلىالحديثيصباحوالدكلَورحيمورحسنالأستاذإلىإضافةالعربيهَ،اللغةمجال

ولإعدأدوالإنجليزيِةالعبريهَبأللغتينالدينيةللنصوصالمطابقاتفيالترجماتإنهاءبعدمن

بتجهدزأسهموابلذيِنأيضاخاصبشكلنشيدكماالدديىَ،الفهمعلىالباحئينيعلِنالتىالمصطلحات

علىالحافيعامرالدكتورهنابالذكرونخصالمهمهَ،الممَدماتإعدادوفىللطبأعة،المترجمةالنسخة

المصطلحأتمسردويَدقلِق،الطبعقبلمأوالإخرأجللتنسيقالعأمةالمراجعهَفيالملَميزجهده

البأبلىالتلمودحولبدأيلَهفيللمشروعالأوليةدراسيهعنالمطورةالعلميةالمقدمةوإعدأدويحلويره،

ولغويأعلمياالمترجمةالموأديذقيقفيالترجمةعملداتخلسالسابقةجهودهلىاٍإضافةهذا،وأهميته

وكذلكالمترجمهَ،والمفاهيمللمصطلحاتومطابقدهااليهوديهَالديِنلِةوالمفاهيمِالعبريهَ،باللغةيتعلقفيما
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.الأردنفيالمتاحهَالمواصفاتأعلىويحصيلالطباعةسرعةعلىالسهرفينجممحمدالسيدجهود

فيالموسوعيةالمطبوعا!هذهمل!دراسةأنعلىنؤكدأنالطبعةهذهمقدمهَختامفيونحب

البيوتفيللاقلَناءتصلحولا،والدأرسينالعلماءعملمنتعدانمأوفهمهاوقرأءيهاالعشرينمجلدأيها

كللِاتيتبنىأنفيمعقودالأملفإنولذلكالدلِنية،الدراساتفيالمتخصصلِنغيرلا؟فرادأوللعائلة

العربي،العالمفيوالآثاراللَاريخوكليأتالمسيحيةاللاهوييةالدراساتوكليأتالإسلاميةالشريعة

والأبحأثللعلممتاحةلدكونوعلمأئها،لطلبتهايؤفرهاوأن،النسخهذهمل!،بالعربيةالناطقةوالدول

مولمحعهعلىمنهاإلكلَرونلةنسخاالمركزوسيوفر،أعلاهلَفصيلهوردالذىالنحوعلىوالدراسات

.mescالإلكتروني com. Joمنعددفييؤفيرهإلىوسنسعىإلكلَرونيا،بادلَنايهيرضصلمن.سدملا

الإلكترونية.النسختبيعالديالعربيةاثكترونيةالمواقع
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العلميةْالمفدمة

اليهودعندالتلمودأهميةتمهيد:

والفكريةالدينيةالأصولأستيعابفياسترأييجياتحولاالبأبليالللموديزجمهَمشروعيشكل

والتركيزأليهودىالديِنيللتراثالصايونيالتوظيفتنأميأمامخاصةالأريؤذكسي،أليهودىللعقل

العبرية.للدولةاليهوديةالهويةعلى

البحثيةوالمراكزالجامعاتفيالأكاديميةالدرأساتأمامالبابليالتلموديزجمةمشروعيفتحكما

السياسيالواقععلىالمختلفةأنعكاساتهوفهم،وفهمهأليهودىالدينيالفكرلدراسةواسعةآفاقاالعربية

التاريخ.مروألاجتماعي

يمارسمعظمهاكانالتياليهوديةالجماعاتعلىالكبيريأثيرهخائلمنالتلمودأهميةيَظهر

خال!منهذأيومناحتىواستمرتعشر،الثامنالقرننهايهحلَىالتاسعالقرنمنذالللمودأحكام

فيالدلمودعلىيزيكزالتيالربانيةالتمَليديةلللِهوديةالمعاصرالتعبيرلَمل!التيالأرثوذكسيةاليهودية

اسراييل.ويهودالعألميهودأغلبيةهؤلاءويملروسلوكها،يحسورأيهابناء

والشريعةالللمود،)التوراة(المكتوبةالشريعة:شريعتينموسىإلىأوحىاللهأنأليهودايعتقد

العرأ!فياللِهودعلماءكتبهاالتي)الجمارا(وشروحايهاوالمشنأالتلمود،متنوهي)المشنا(الشفوية

النظريِةالدينيهَالتعاليمفيهأأمتزجتالتيالتاريِخدةلليهوديةالأساسالمكونهيكانتوفلسطلِن

القوميهَالهويةبناءإلىالدينلِةوالطقوسالمعلَقداتاثرهيجأوزوقدأليهودية،للجماعاتالعمليةبالحياة

اللِهوديِة.للشخصيةالعرقيةالانفصاليةوصياغة

يكرسونالذينأولئك11النصوصهذهومنالتلمود،درأسةأهميةعلىالتلمودنصوصويؤكد

يدرسونالذينوأولئك،كبيرةليستلكنهافيها،ريبلافضيلةيؤدون،المقدسالكتابلمَرأءةأنفسهم

الجمارأ،دراسةعايقهمعلىيأخذونالذينأولئكلكنعليها،المكافأةسينالون،فضيلةيؤدونالمشناة،

أكثرخطيئةيرتكب،الكتبةأوامريخالفالذى11آخرموضعفيوجاءجدأًاا)1(،ساميةفضيلةيؤدون

ا)2(.االقانونأمرأوخالفلومما

لدراسةالأولالللثيُكرّسحصص،ثلاثةإلىالدراسةيُقسّمأنْيهوديشخصكلعلى"يجب

111)3(.الجمارلدرأسةالأخيروالثلثالمِشنا،لدراسةالثانيوالتلث)التورأة(،المكتوبالقانون

منهارباشاء،كدفماإليهايلجأ،خالدةروحيهَجنةلليهودكماالتلمودأعطى11جينزبرج:.لويقول

.الأردنالبي!-آلجامعهَفيالمشاركالدشِةاللراسا!أسدَاذ/الحلفيعاهرالدكتورالزهيلإ!ادْ

.41ص1،،89ه3،ط،بيروت،النفائسدار،الفاتحزهديإعداداللالمود،فضحانأيش!/بربيآيالأب.

.14ص،نفسهالمرجع.

.3,.14p Joseph. Hebrew Literature, Barclay
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المتعادبهَأليهودأجيالوجتالتلمودصفحاتوعلى،ومظالمحقدمنفلِهمأبكلالخارجيالعالم

ورغم،الفكريةأسلَلهأمايهملأسمىنافذيهمالتلمودفياليهودوجدوكذلكالدشِية،أمانيهالأعمىَاشبأعاً

والأخلاقيهَالروحدةالقوةاللَوراة-بعد-يزاللااللالمودفإن،الماضيةقرونهعناندَطعكَدالعالمأن

أليهوديِهَ")1(.الحياةفيالمتضرهَ

والأساس)الحاخامدة(،الأريؤذكسلِةاللِهوديةلدىالسلوكلمجملالتشريعمصدرالتلموديِعد

فلِهبماالتلمودكطالأدبلأن،البابليبأللالموديدعىمافهوالدقهَتوخيناوإذأ،التشريعيةلبنيتهاالمقرر

لَكملِلية)2(.تشرلِعاتهوانماالفلسطدنيأوالمقدسياللَلمود

اللِهودعندالتوراتلِةللنصوصوالشرعيالصحيحاللَفسلِريعدأنهمناللَلموددراسةأهملِهَيَايَي

وفىَصحيحاًيكونأنيمكنلاالتلمودفيجاءمايخالفللتوراهَيَفسلِرأىأنيِعنيوهذا،الأرثوذكس

علىيحكمفأللَلمودعملداً،لهيابعاًويجعلهالتورايَيالنصعلىسلطتهيفرضفألتلمود،النظرةهذه

فإنهالتوراهَلنصوصمخالفاًيَفسلِرأًالتلمودددموأنحدثوإذاالللمود،علىالتورأهَيحكمولاالتورأة

النص.لنلكمملرآخرمعنىكلعلىويِالَدمبهيعمل

وإنماالحزبيهَ،غيرأوالحزبيةالدينيهَالايجاها!علىاليهودىالواقعفيالحلمودأيؤيقتصرلا

إسرأييلفيالسياسيةوالقوىألايجاهاتمنللعديدوالأيِديولوجيهَالفكريةالبنيةليشملذلكيتعدى

وأليساريينالعلمانيينمنالعديدعندحتىاللِهودىاللاوعيفييزسبقدالتلمودأيؤإنبلوخارجها،

الإسرأييلي.المجتمعفيعفوىوسلوكشفوىقانونبمثابهَوأصبحأليهود،

الهويةذلكجانبإلىليشتملللدهودالدلِنيةوالطقولمرالغلِبيةالدينلِةالمعتقدا!الدلمودأيؤيتجاوز

أليهودى.العقلتشكلالتيالتقافيةوالمريكزاتالسداسيةوالمنطلقاتالقومية

التىالتاريِخيةلللِهوديهَالأسأسالمكونأنهمنينبعأليهوديِةوالشخصيةالفكرفيالدلمودأيزإن

العملية.بالحياةالنظريةالدينيةالتعليمفيهأأمتزجت

الفكرعلىالمرتكزالدينيالتأييهرتناميعلىإسرأييلفيلمتدينينالدهوديأيثِرزلِادةيؤكد

المعاصر.الإسرائلِليالمجتمعلفهماللالموددراسهَأهميهَمدىهووهذاالإسراييلي،الواقعفيالللمودى

جاءبماويشتدلون،المقدسالللمودمنمقاماًأسمىهوماهناكلسِ!أنالأوريؤذكساليهوديعتمَد

بألخمروشاسبالنبلذ،المشنأبالمأء،المقدسالكتاب)يَشبيه(معَارنةيمالحكماءا:ااقألالللمود:في

مبتل،خمربدونالوجوديمكنهولانبيذ،دونيِوجدلاماء،بلايوجدأنلِمكنلاالعألم...المبتل

ومنمقدسكلَابغيرمنيِوجدأنللعالمالمستحنرمنأيضأ،كذلكبثلايثهم،يحملَعالغنيالزَجلولكن

34.صويعاليمه،يارلِخهاللالمود،خانإلاسلامظفر.ا

،4991'أط،للنشرسشِادار،خضرحسنترجمةاللِهود،غ!رمنوموقفهااليهوديهَالددِانهَكتابشاحأك،إسراييل2.

63.ص
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وشاس،بألفلفلالسنَمنا،بالملحأيضاَقورنلَاالتوراهَ...شاسدونمنأبداًيوجدلنولكنمشنادون

كذلك،بثلايتههملِتمتعالغنيالزَجلولكن،وبهاراتوفلفلملجدونيِوجدأنالعالميمَدرلابالبهارأ!،

ا)1(.وشأساوسنَمنامقدس،الكتابدونمنيِوجدأنللعألمالمستحيلمنأيضاً،

شيءيِلزمهبل،التوراةهووالخبزفقط،بألخبزيِعلِشلاالإنسانا!ن11أبراهأمز:إسرايلِلويقول

وأليهود،اليهوديةحفظفيبقوةالتلمودأسهمودداللَلمود،وحكاياتكقواعدألثهأقوالوهوأخر

11.اليهودىفيالتلمودبقيكماالتلمود،بسبببقيفأليهودى

شريِعةإلىالتفايكمنأكثرالحأخأما!أقوألإلىبنييأاللَفت11روسكي:الحأخامويقول

.(2)ااموسى

لوحيافأعطيكالاَيِة)3(:معنىفيلاخِشَبنشمعونالحبرباسمأيِضاًحأمأبنلدفيالحبريِقول

فهيالشريعهَأمأالعشر،الوصأياهماالحجارةلوحالتعللِمهم"،كدبتهاالتيوالوصيةوالشريعةالحجارة

والكلَابا!،الآنبياءأسفارفتعنيكلبتهااللَيأماالمشنا،هيوأوصية(،الأولىالخمسة)الأسفارالتورأهَ

سينأء)4(.فيلموسىأغليتقدالأينَميأءهذهكلبأنيعلمناوهذأالجمارأ،فهو)لتعليمهم(بوالمقصود

فىالعالمإلىالشاملهَاللِهوديةالنظرةعنالتعبيراهو1اللَلمود:عنفلِلَزرابلِنومردخاىولِقول

السماءفيشىءيوجدولانفسها،كالحلِاةالجوأنبمتعددهَمحتويايه،الزمانمنسنةألفعبرأمتدادهأ

11.اللالمودصفحاتوذكرتهإلاالزمنذلكفيالنأسخاطرفيجالممأالأرضفيولا

والكوندثهنظرلَهاليهودىالفكرخلكهمنصأغومكؤناومنطلقامصدرأيِزالوماكأنفاللَلمود

العملي.الوألمحعبمتطلباتالشعريةوالمخيلهَبالدنيوىوالدينيبألأخلاقالسياسيةفيهوامدزجتوالإنسأن

التيوالتفأسلِروالشروحوالمدنيهَوالأدبلِةالديِنلِةوالشرايعوالوصايِاالقواعدمجموعهَهوفالللمود

الزمن.منسنةألفطيلةالعالمإلىأليهوديهَالنظرةعنيعبر

وتكوينهمعناهالتلمود:الأولالمبحث

واصطلاحالغةالتلود:الأواالمطلب

لفظ،أوعلمبمعنىلمدوفعللمد،فعلمنالسنَمتىَالاسممنصيغةهياللغةفييتمودلفظةإن

يعلم.بمعنىولاماد

الكتاببنصوصالمرلَبطواللَدريسوالدرأسةالتعلمعلىكذلكويذليعليم،تعنييَلمودفكلمهَ

.1-78188ص،سوفريِم،02مجلد،1102عمان،اط،لأوسطاالشر!اسا!درمركز،البابليالتلمود.

.The Essential TALMUD/Adin Steinsaltz/ Translated From the Hebrew/ By/Chaya

ialaD/"9791"

نهاللَلمٍّالحجرلوحيعلىكلَب!هاالتىوالشرائعالوصايالأعط!كهناكوامكثالجبلإلى!إصعد:لموسىالرب"ولمحأل30

.(21:42ج)خرواالهم

.17ص2،مجلدبرأخوت4.
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الشرعلِةالأحكاممجموعةهيثَمالنصوصر،يَلكمنواسشَباطأستفسيراصمنبهأيتعلقومأ،المقدس

وأخالفه.وقيمهاليهودىلسلوكالمحددهَوالقوأندن

فتدعىالتوراهَ()أىالمكتوبةالشريِعةأمأبيه"،شبعل"يَورأةالشفويِةاللَوراة)التلمود(علىويطلق

يتضمنالذىالعقدىالكتاببأنه)التلمود(العامةأليهوديةالمعارفدأيرةعرفتوقدشنختاف"،"يؤرأه

اليهودىالقانونمنجزءوهوالإنسانيهَ،الحيأةمناحيسايرويحوى،تعاليمهمويشملاللِهودمعارف

طُرحت،واليهوديةبأليهودخأصةويَدابلِرشؤونوهو،المكتوبةالتوراةفبىالوأردوغيربهالمعترف

قوأنينوإلىقضاييةاحكامتاريخوإلىاللاهوتإلىالعقيدةمنتمتدكضيهَوهوبحرفلِة،وصيغس

بمواصفاتوأنتهاءالأرضزراعهَبشروطبدءأًوفلسفتها،الحياهَومجريِاتوملَطلباصمقلَضلِاتيتتاول

المنتظر.المسيح

ويِقولونالمكتوبهَ(،)التوراةجانبإلى(الشفوية)التوراةايثهمنيالقىفدموسىأناليهوديعتقد

السبعين.إسراييليذَميوخإلىالشفويةالتوراهَهذهنقلقدموسىإن

إلىيِوشعمنثملِوشع،فأشرحهاسيناىِ،منالشريِعهَموسىاسلَلمالقدالتلمود:فيجأءوفد

ا)1(.الكنسِ!ارجألإلىالأنبياءألزمهأثمالأنبياء،إلىالكبارومنالكبار،

أياممنذالشفويةالمرويأتهذهبجمعاليهودعلمأءبدأحتى،بعدهممنإلىالرجالهؤلاءنقلهاثم

الربيوبعده)عقيبا(الربيمنكلأسهمنَم،السلامعليهالمسيحصلادكبيل)هلل(اليهودىالعالم

يدعلىللميلادالثانيالقرنفيالاويَدونيكتمللملكنهاالشفويةالمرويِاتجمعإيَمامفي)مئير(

)البرايتا(،منهالسِ!أنهيعدقدمامنهاوأخرجالمروياياهذهبتدكَيققامالذىهاناسيء()2()يهوداالربي

المروياصكتابهَعنالمرويِاتبعضنهيإلىالزمنهذأإلىالمشناكلَابةيأخرسببيعودوربما

إقناعاًالأكثرالسببلكنا)3(6بالكلَأبةاإثبأيهافيالحىَلكلسِ!مشافهةتروىالتيالأمور"إنالشفوية

حفظها.فيورغبلَهمالمرويِأتهذهضياععلىاليهودخشيةهو

الثلأيي:المشناالمطلب

صأرالآرأميةاللغةبتأيثرولكن"كرر"،وصعناه116إاكلا1العبركطالفعلمنمشتقةعبريةكلمةوهى

ويكرأرهأوحفظها،الشفويةالشريعهَدرأسةإلىمحددبشكلتشيرالكلمهَأصبحتيثم"درس"،معناها

)المعَرأ(،التناخأسفاريتناولوالتفاسيرالشروحمنكبدرةمجموعهَعنعبارةو"المشنا"وتلخيصها،

.أجيالستهَمدىعلى)التناييم(المشنا"11معلمووضعهاالدياليهوديةالشرايعمنمجموعةويتَضمن

والكتاباس(والنبوات)التوراةالتناخبعداللِهودية،الشريِعةمصادرمنالثانيالمصدرهيوالمشنا

.rYAص،31مجلد،سابىَمرجع،أبوت،نزيقين،البابلىالتلمود10

66.ص،ا3159،ط،دمشىَ،القلمدار،اليهوديالدينىالفكرظاظا،حسن.

67.ص،نفسه.
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التيالشفويهالشريعهَفهيالمشنا"11أمايقرأ،التيالمكتوبةالشريعةلكونها)المقرا(علدهأيطلقالتي

ويؤضحهاالمكدوبةموسىشريعةتُكررالئىالشفويةالتننيةوهيمشافههَ،أليهودعلماءيتناقلها

ويقسرها.

المشناندوينأولا:

بذلقلب،ظهرعنحفظهاوصعوبةضياعهاعلىوالخوفالشفويِةالمروياتلتراكمنتيجة

رييس)هليل(الربيمعالجهودهذهبدأتللمشناالشفويةالمرويأتلحفظكبيرةجهودأأليهودالعلمأء

خططالذىهووهليل،عهدهفيالمسيحولدالذىهيرودسأيامفي)السنهثرين(الأعلىالدينيمجلس

نظمالذيبوسفبنعقيباالربيبعدهجاءثم،المعروفةالستةأقسامهاإلىالشفويةالمرويأتيقسيم

وأضافالمشنانصوصفأكمل)مئير(الربيبعدهوجاء،الاقسامهذهدأخلالجزييةالتفأصيلبعض

القرننهايةهناسيء()يهوداالربيفهوالنهاييةصوريهافيكتابة!يدهاالذيأمأالأحكأم،بعضابيها

للميلاد.الثاني

وتدقيقاويمحيصاالمرويأتلجمعإيضاماكانوإنمأ،وتنظيميتويبمجرديهودأعمليكنولم

الخارجية.أي)البرايتا(اسمعليهيطلقماوهيالنصوصمنمجموعةإيزهأعلىأخرجللنصوص

نظراكتابةالمشنأقيدقديِهودأالربييِكونأنفيالتشكيكأنالىأليهودالعلماءبعضوذهب

فيالحقلكليسمشافهةتروىالتيالامورإن11الشفويةالمرويأتكتأبةعنينهىنفسهالتلمودلأن

المحثثينومنرشي،والعلامهَشريرا،الجاؤونالقدمأءمنالرأىبهذاقالوممن"،بالكتابةإيثايَها

هوعمومأالمعتمدالرأىولكن،وغيرهملويف،وليوبولدوجريش!،،وبوست،بورتورابولويضايؤ،

نسيم،والربيهانأجيد،صموييِلالقثماءمنالرأىبهذاقالوممنبأكملها،المشناكتبلمحديهوداأن

وفايس،وليبرخ!،وفرانكل،جايجر،المحديْينومن،ميمونبنوموسىداود،بنوإبرأهيم

)1(.وغيرهم

عليهايطلقالتياللغةوهي،القثيمالعهدلغةعننسبياًالمتطورةالعبريهَبأللغةالمشنأكتبت

لغويةصيغوعلىولايتنيةيونانيةكلماتعلىيحتوىالتيالعبريةاللغةوهيالحكماء(،)لغةاليهود

11.الصذَمنااعبريِة1وتُسضَىومفردأيها،الآراميةبقواعدعميقيأيزفيهايظهر

المشناملحفاتيانيا:

اليهوثيةالشريعةعلماءإليهأويلجأالتلموديذكرهامنها،وليسصبالمشنامتصلةنصوصوهي

وهي)2(:كثيرأ،

.MosesMieliziner.4.ا Introduction to the Talmudd3. edition. New York.2591 p'نقلاعن

66-67.صظأظا،
76-77.صظاظا،2.
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ومكملبالمشنأملحقتشريعىعملوهي،الاضافةأوالزيادهَأوالتذيِيلومعناهاالئوسفتا،

إلىمنهاكثيرويعزى،فقرةوخمسينوأثنينأربعمأئهَيتحسمنفصلاستينعلىويحتوىلها،

نصوصفيهايَوجدكماونحميا،ومأئيرعقيباميرللمشنأ،المعاصرينالأولدناليهودأحبار

شكلهأفيأنهاويبدوالتلمود،كتابةعصورحتىهناسيءيهوداالربيبعدماإلىترجع

.الميلادىالسادسأوالخامسالقرنإلىيَرجعالحالي

يَسعةيتضمنوهي)الوعاء(،أو)المكيال(أو)المعيار(معناهاآراميةكلمةوهيالمخيلتا،

الربيإلىويتسب،المقدسالكدابنصفيموجودةشرعيةأحكأمأفيهأيعلجأبوأب،

يتوعتحيث)بأبل(،العراقإلىنقلتيمفبسطينفيجمع!قدوكانتومدرسته،إسماعدل

الميلادى.الخامسأوالرابعالقرنإلىترجعنعرفهالذكطبشكلهاوهي،هناكيقاسيرها

منيسودهبماسأبقيهعنيختلفوأسلوبه(الكهنة)يؤرأةأيضاسِممىنصهوالسفرأ،

أحدأيلاى،بنيهوداالربيإلىالأغلبفيينسبوهوالتلمود،فيكثيِراذكرهويِرد،الجدل

اريِكا(.)أباأشهرهماخرينعلماءمنالزمنمضيمعإضأفاتدخلتهولكنعقيبا،يلاميذ

سفروكلالخامسإصحاحهمنأبدداءالعددسفرشرحيتنأولفقهيكتأبوهو،سفري

ثلايمايةالثانيوفيحكما،وستينوواحدمأئةعلىيحتويالأولبألقسيتصلففيما،التثنية

فيبأسمهمعروفعالمإلىالمسندةغيرألاجزاءإناليلمودويقولحكمأ،وخمسينوسبعة

عقيبا.يلاميذكبارأحديوحاىبنشمعونالربيعنمرويةالكتابهذأ

نأويبدواللالمود،عهدفيشرأيعيجمعوهو،الخارجىأوالبرّأنيالكتابومعناهاالبرأيتا،

منهبقيمأفجمع،رفضهءهانسييهوداالحبرولكنالمشنا،ضمنمنيروىكأنبعضها

الكتأب.هذأفي

الجمارا:الثالثالمطلب

يهودايدعلىالصنَمنايذوينبعدأنطلقتالتيالشروحاتعلى،التكملةأى)جمارا(،أسمأطلق

عانة،ومدينةسورهَ،وبلدةدعة،نهر:مراكزيلايةفيالعرأقفياليِهودالعلمأءبهاوقامهأناسيء،

لىعالشروحاتهذهأشتملتوقدوصفورية)1(،وقيسارية،،طبريةمراكز:يلايةفيفلسطينوفي

.وخرافاتوأساطيروحكايأتوفتأوىأحكام

لنصوصواسعشرحوهو،البابليالتلموداسمالعراقفييمتالتيالشروحا!علىأطلقوقد

غأمضأًوجاءالمشناأبواببعضشرحعلىاقتصرالذىالأورشليمياليلموديتجأوزالمشنا)2(،

أوفرجعلتهمالتيهيالعراقفياليهودبهاحظيالتيوالأمنيةالسياسيةالظروفولعلومختصرأً،

.28ص،لسابىَا10

.42ص3085941ط،بيروت،النفأيسدارالفأيَح،زهديإعدادالدلمود،فضح،برانايشَىبيآىالأب2.
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ماعام،يلاثمايةمنيِدَاربماإلىامتدالذكطالعملهذاإنجازمنومكنتهمفلسطينفياليهودمنحظاً

المشنا)بشقيهفلللمودم)1(،921-935أعوامبينمافكانفلسطينفيأماهم،921-.هبين

م()2(،05.م-.ق25).سنه007َيقاربفترةخائلاللِهودالعلماءمنللعديِدكبلِرعملهووالجمارا(

كماوالرومأنلِة)3(،اللِونأنلِهَبلثقافةخاصةمخللفهَ،ودلِنيةيفافيةبمؤيزاتيأيزفقدالأساسهذأوعلى

مؤيزا!إلىيِشلِرالتلمودفيجاعتالتيللروايأتوالأسطوريِةالتشريعدةالأصولفيالبحثأن

)4(.ومصريةوفارسيةبابلية

ألفلسطينىوالنلموداللايلىالتلمودالثلأيى:المبحث

الفلسطينىالتلمود:الأولالمطلب

وكانوصفوريهَ،وديساريِهَطبريةفيفلسطينفياليهودعلمأءبهاقامالتيالشروحأتوهي

)921-منالوالمحعةالفترةفيالشروحاتهذهلَمتوقد(،زكاى)ْبنيوحنانالحاخامرأسهمعلى

م(.3ه9

أرض"يتمودنسميةالعراقيِهودعللِهوأطلق،فلسطينإلىنسبةالفلسطينياللالموديَسميةجاع!

نظراً"،الغربأهلايتمودااامعرافابني"يَلمودأوالفرسِميين"،ايتمودواالأورشليميو"التلمودإسراييل"

العرأق.منالغربإلىفلسطينلوقوع

علىإلايحتولمالذىالميلادىالرابعالقرنمنتصفإلىالفلسطلِنيالتلمودمنالأقدمالقسميِعود

دُوِّنثمقيساريةفيذلكوكانالأضرار،انلِزكين"للمشنأالرأبعالكتابمنالأولىالثلاثالمقالايا

)الحكامالربيينكتابتهمنالهدفكأنوربمايَقريِباً،عامأًخمسينبعدطبريِةفيمنهالأكبرالقسم

وهوأ-927(08)حوألينأياهابنيوحنانالحاخامالمثونلِنرأسعلىوكأن،الطلبةلا(والقضاة

فلسطين.فيايبنه"ادريِةفيمدرسةوأسس)أورشليم(القدسمنهربوقدهناسي،يهودأالرابييتميذ

اللغةمنقريبةيهوديِةآراملِهَلهجةهيالفلسطلِنلِهَالجمارافيالمستخثمهَاللغةوكانلَا

)آ(.السريانية

)دصص)هجأدأ(منهاه/ه15،كلمة7(ه.،5.).منيقربماعلىالفلسطلِنيالتلمودويِشمل

(.الأسطورية

.84ص،سابوَمرجعظأظأ،

.1 1.، ,7591 New York' Everyman' s Talmud, .A Conenاp

.31،7bid!

4.1،71bid!

23.ص،سابىَمرجع،خانالإسلامظفر:انظرْ.

83.ص،سابىَمرجعظاظا،6.
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طبع!عشرالسادسالقرنوفي9128،عاممن)لايدين(واحدةمخطوطةالتلمودهذامنيوجد

طبعهَباسمالطبعةهذهتجددصيم1،ه23عأمالبندقيهَطبعهَهيمنهاالأولىمنها،عديدةنسخ

العباراتمنكثلِرمنأيِامنأفيالتلمودلهذاالحديثةالطبعاتويخلو1866،عام)كروشين(

مرأعاةلللَلمودمتعمدبدزلِلِفقامواالتلموديلِنأليهودلأنبل،النساخلإهمالذلليعودولا،والفصول

التلمود.يعاليمبسببالوسيطالعصرفياليهوداضطهدتالتيالغربيةالمسيحلِةاوروبالموقف

البابلىالتلمودالثلأيي:المطلب

سورةمنكلفيالعرأقفياللِهوديةالديِنلِةالمدأرسقامتحيث،العراقفيبابلإلىنسبةوهو

يشميهَالبابليالتلمودعلىأطلقكماالبأبلي،بالللمودسميماويَشكيلالمشنابشرحوعأنهَ،دعةونهر

السذَمرق".أهل"يلمود

ونلكالبابليالللمودعلىيَدلإنمابمفردهأالتلمود"11لفظةاستخدامأنعلىاليهودالعلماءويتفىَ

الفلسطيني.التلمودعلىويقوكَهاللَلمودهذاأوليهَيؤكد

بقوله:المشناشرحكتابهمقدمةفيالمشنا)رمبام(ملِمونبنموسىاللِهودكطالفيلسوفعرّف

ىأعلىأليهودعلماءمنأحديِلَفىَلمهناسييهوداالمقدسالحاخامحتىالنبيموسىمعلمناأيأم"منذ

أوجيل،كلمحكمةرييسكأنبل(،الشفهي)القانونباسمعلانيهَيذرسكانتالتيالعقايدمنعقلِدهَ

أيؤأمنمهمةفاقتصرت،شعبهإلىشفهياًلينقلهاوموجهده،أسلافهعنسمععمامذكرهَيضع،نبيه

السادسالقرنينفيالتلمودإلىشروحهمأضافواالذيِنالمناظرون()العمَلاء-السابورأييمومنهمبعده

وأدخلوأشروحأصلهاوأضافواالمشنأةبتهذيبفقاموا،المختلفةالآراءبلِنوجمعوا،الميلادىوالسابع

)المعلمون(التنأييميذَمأنشأنهمويتظلِمه،التلموديذوينبعمليةهؤلاءفسأهميحسلِنات،عليهأ

ورؤساءاليهوديِة،المجامعرؤسأءمن)المفسرون(والجئونيموالمدكلمون()الشراحوالأمورائيم

منالفاصلون()المقررونوالبوسكيمبأبلفيالميلادية1(1)6-القرونفيوبومباديثاسورةمدرستي

.عامألفمدىعلىويتظيمهالتلمودبتدوينساهمواهؤلاءوكلاللالمود،فسّرواالذينالحاخامات

فيواللدوصفوريهَطبريهَمدنأورسيشينوسالرومانيالقأيددقروحينميلادى،351عامففي

منالعملفانتقلبأبل،إلىأليهودمنالعديدهاجر،اليهودىالتدرسِرمراكزفلِهاكانتحيث،فلسطين

مديرم()352-427آشيالرابيهذافيوساهمويتوينه،البابلىاللَلمودلجمعبابلإلىفلسطين

م994عأمالثانىرأبينامعوانلَهى،الربيينمنكاملانجيلانوالتوفيقالتنسيىَلَابعيم،سورةمدرسة

حقبهَوكذلكالديِني،التشريععهدأنتهىورأبشِا()آشيالعلاملِنهذينومع،سورةمدرسةرييس

القرنمنتصفومنالسأبع،الالَرنمنحصفحلَىعملهماملَدوقد)السأبوراييم(،فخلفهم)الأموراييم(

كثيراًأيزواالذينالممتأزون(،)العباقرةبالجأؤونلِم-وبامبوديثا-سورةمدرستينرؤساءسُمّيالسابع

الذينوهمالتلمود،منالغأمضةالنقاطموضحلِنوفرنسا،وإسبانداأفريقياشمالفيالشتاتيِهودعلى
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فكرأأليهودعلىاليلمودفَرَضيدهموعلىوبواسطتهمالتوجيهأت،ويعطونالقرارا!يتخذونكأنوا

ذايه.الوقتفيدنيويةوسلطةعقديأ

والاهتمامالصدارةيالقلمالأورشليميةفالجمارا،الأورشليمياليلمودعلىالبأبلياليلمودويتفوق

الأزمانجميعوفىالأولالمقامفيبأبلنسخةأليهودأعتمدبينمالغموضهأ،نظرأوألاعتماد

.والظروف

يدرسهوكتابامعتمدةقانونيةلايحةأليهودأيدىفيليكونبابليالمودوُضِع،أورشليمليلمودوخلافأَ

منهايقريباً،كلمة55،2(55،.).المليونونصفمليونينعلىاليلمودهذاويحوىأليهود،الطلاب

بأبليلموديحتوىكمأ،والأحكامالشريعةالهلاخا"11منوالبقيِةوالأساطير(،)القصصالهاجداعنه/ه3.

وكلماتالشرقيةوالآرأميةالعبريةمنهاخليطة،بلغةمكتوب،المتوسطالقطعمنصفحة0003على

.1751عاممنوميونخفلورنسافيهيباقيةمخطوطةوأقدم)معبرنة(،ولاتينيةيونأنية

التلموديةوالكتاياتالتلمودتدوينهراحل:الثالثالمبحث

التلمودعماء:الأولالمطلب

هي:المراحلوهذه،معينةيشميةمنهأكلعلىأطلقمخيَلفة،زمنيةمرأحلفيالتلمودتدويِنمر

ورأسهمالمشنأ،بتدريسالمتخصصونوهمم(،52-.)07فلسطينفيالمعلمونالتنائيمعصرأ.

م.002عامللمشناالجامعهنأسييِهودأوكبيرهم

وددهم(،025-.)5فترهَفيوالعرأقفلسطينفيوالجدللِونالمتكلمونالأمورأييم،عصر.ب

التناقضرفعأجلمنالجهدوبذل،فعبارةعبارةالتلمودلمفرداتالمفصلبالشرحهؤلاءأهتم

منالآلافيتوافدحيثبأبلبأرضسورةبمعهدالطبقةهذهجهوديزكزتوقدعبارايها،بين

مليمَىم(247أ-)75أريكأأبابزعامةصارالذىالمركز،هذاعلىالدينيةالدراساتطلبة

أليهودية.الئقافة

الطبقهَأقوالفيوالنظرالبحثإعادةأنفسهمعلىأخذواالذين)المفكرون(السبورأييمعصر.س

-05)0فترةفيالعرا!فيأليهوديةعلمأءبهاختصوقد،وتفصيلشرحمزيدمع،السابعة

وبمباديِثا)عنه(،دعةمي!،الفراتنهرعلىأقاموهاالتيالدينيةالمعاهدفيم(،588

(.الحلية)المدأينحولهاومابابلبأرضوسورة)الأنبار(،

أم(،)958-.30لمدةويِمتد،الروحيةالسلطةأصحأبالمشاهيرالعلماءالغاؤونيم،عصرثَ.

ديِنيِهَحريةمنبهيتمتعكانتمابفضلالطبقةهذهاستطاعتحيث،سورةمعاهدفيوخأصة

العامةللحيِاهَالعامالنظامولمحوأعدهالبابليالدلمودأحكامجعلمن،العربيالسلطانظلفي

.الشداتيهودجماهيِرعلىوأسعةروحيةسلطةومارسوا،العالمفيلليهود

يلاها،ومأالصليبيةالحروبفيرةفيوهو،الفقهيةوالمدوناتالدينيةوالمجامعالفتاوىعصرج.
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أوربا،دولعنجماعيدسرىويَهجلِرجسديهَويضفيا!اضطهادمنباليهودنزلماوبسبب

ولغلِابيفافتها،فيمتباينةجديدة،يهوديهَمجلَمعاتوظهورجديدشتاتمنأصأبهموما

والاخلَلافالفكريهَالفوضىمنحألاتأليهودأوساطسادسفقد،المركزيةالروحيهَالسلطة

وذلكوالضلِاع،الفرلمحهَحالايَاتجاوزالللمودعلماءحاولفقدئَمَّومن،والاجتهاداتالآراءفي

بفرنسأاللَلموديةالمدرسةرأسأم(أ.أ-ه)040رأشىأمثالفقهايهممحاولةخائلمن

لِعقوببنوإسحقوالفاسى،أم(أا-55)054(أسحقبنسلمون)بعدهمنوأحفأده

.03(r-'.أ)المدونة)صاحبكأروويوسفام(أ-402)135ملِمونبنوموسىأم

القومعندوالمعروفةأم،565عامنشرسوالتىعامة(صاليهوَدعندوالمعتمدةالجامعةالفكريِهَ

عملياتخل!سمنالشريِعةقواعدوشرحويتويِنتنظلِمإعادةجميعاحأولوأالعأمرة،بالمايدة

وضعأو(Responsa)الفتاوىإصدارأو(Commentaries)جديدةشروحكتابةيلاية:

1)()جامعةفقهيةمدونات Cods).

)2(البابليالئلودأحبارطبقاتالثلأدى:المطلب

j 6ليم)3(الأهورولا:

(2-1257)9الأولىالط!فة

دعة.نهرفىعلمأ-شيلا،

سورهَ.فيعلم)رب(،بلقبالمشهورأريكا،أبا2-

دعة.نهرفىعلمشمويلِل،3-مار

القاضىعو!بامأر4-

(32.)257-الئبهالطيه

22-7)20هوناأ- i،)التلاميذ.كئيروكان)سورة(فيعلّم

فومبديئا.فيوعلّمبالدفةأيذْملَهر،يحزكئيلبنيهودا2-

سورهَ.مدرسةرؤساءمنحسدا،3-

شلهى.قريةإلىتدميرهابعدانلَقلدعهَ،نهرمن4-شيشص،

دعة.نهرمن،يعقوببن5-نحمأن

حنا.رببر6-ربا

إسماعيل.بنعولا7-

83-ء8.،ص7991،اط،عمان،عماردارئارلِخي(،)عرضالد!ودلِةالحممِد،جمدعرفان.

8-87.صه،سابىَمرجعظاظا،.

8-87.صه،نفسه3.
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)032-375(الثالثةالطبقة

سورهَ.فيهونا،بررباا-

فومبدلِثا.من،نحمانبنربأ2-

فومبديثا.منبرحيا،بنيوسف3-

فومبديثا.من،بألنحمانيويلقب،أبأى-4

محوزة.قريةفيعلميِوسف،بنربا5-

فومبديثا.من،إسحقبننحمان6-

سورهَ.بفربنارسفيمدرسةألمس!،برحنّانبابا7-

(4)375-27الرابعةالطبقة

.سورةمن،آشيأ-

دعة.نهرمنأميمار،2-

r-فومبديثا.منبراوشعدِا،زبيد

فومبديثا.فيعلمدعة،نهرمنواصلهحنلِنا،برديمي4-

فومبديثأ.منبربابأ،الكبيررفرأم5-

فومبديثا.منلَحليفا،بر6-كأهانأ

فومبديِئا.منزوطرا،مار7-

.شلومبر()مناىيهودا8-

يِوساى.بنإللِعازر9-

أبين.بنأ-يوسأى.

)427-468(الخامسةالطبقة

سورهَ.من،ماريمار-أ

.سورةمن،بينبرأيدى2-

.سورةمنآشي،رببرمار3-

.سورةمنآحأ4-رب

فومبديِثا.من،الثأنيرفرام5-

فومبديثا.منرحومأى،6-

فومبديثأ.منربّا،برسما7-

(05)468-.السادسةالطبفة

.سورةمنيِوسفيا،ربأأ-

.سورةمنحما،برربينا2-

فومبديئا.من،لِوساى3-
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التلموديدويناحتمال:الثاكالمطلب

قدوالجمارأ()السذَمناالتلمودلَدوينيأريخبأنالقولرفضإلىالمعاصريِنالدارسينبعضيذهب

عندمأالإسلامظهوربعدماإلىتأخرالتلموديذويِنزمنوأنالميلادى،الخامسالقرنفىاكتمل

وانلشاره.الإسلامظهوربعدبالخطرشعروا

المقولةهذهيقوِّضعموماللإسلاموالفلسطينيالبابلياللالمودمنكلذكرعدمأنشكولا

ذكرالتلمودأنوغيرهماليهودمناللَلموددارسيلدىشكفلاالفرضلِة،إلىأقربويجعلها

اللهوديةالعقيدةسيخدمكانالإسلامذكرأنعلما،الإسلامذكرهإلىيشرلممنهمأحدالكنالمسيحلِة،

قبلللتلمودنسخعلىالعثوربعدمالاستد!أنكمأ،الإسلاميالمجتمعفياللِهودذوباندونولِحول

القرونفىاليهوديعيشهاكانالتيالمعقدهَاالظروفحيثمنيسؤغهمالهللملِلادعشرالثانيالقرن

منفلسِ!الإسلاميالتراثكتبمنالعديدضاعوكماعقايدهم،إخفاءإلىأليهودوميلالوسطى

عشر.النَانيللقرنالسابقةالقرونإلىيعودلللالمودنسخعلىالعئورعدمالمستغرب

ظهوربعدجاعتالتيوالتعليقأتالشروحاتفييظهرأنيمكنالإسلاميالفكرأثرأنإلا

.ميمونبنموسىشرحمعالحالهوكماالإسلام

فىوردفقد،الأولالأسلامعصرمنذ)الصذَمناة(الللمودعرفواقدالعربأنذكرهيجدرومما

الأحأديثيكتبونالصحابةمنجماعهَوجدالخطأببنعمرالخليفةأنالمبكرهَالإسلامىاللَأريِخكتب

وأمرهمالكلَاب"،أهلكمثناهَأمئناة11قايلا:فدهموصاحعليهمفثارالجلد(من)دطعرقاعفىالنبويِهَ

)الأحاديثهذهيتذَمؤَشبأنالمسلملِنعلىمنهخشيةًالنصوصهذهوأيَلافكلَبوه،مابمحوالخليفة

(.الكريم)القرأنالمكتوبالوحىعنوتصرفهم،أفكارهم(الشفوية

"ألِها:فقالعمرخطب:قالأنهالقاسمبنمحمدعن()1(العلم)يقييدفيالبغدأدىالخطيبوروى

كتاباعندهأحديبقينفلاوأقومها،أعدلهاأدثهإلىفأحبهاكتب،أيديِكمفيظهرتأنهبلغنيانه،الناس

فيهيكونلاأمرعلىويقومهافلِهاينظرأن(أيريِدأنهفظنواقأل:رأيِى"،فلِهفارىبهأتاييإلا

11.الكتأبأهلكأمنيةامنية:قالثمبالنار،فأحرقهأ،بكتبهمفأيَوهأختالف،

ا!ن11فقأل:أحاديثعليَيِمليأنمحمدبنالقاسمسأل!قال:العلاءبنادلهعبدعنوروى

بلَحريقهأأمربهاأيؤهفلمابها،يأيَوهأنالناسفأنشدالخطأب،بنعمرعهدعلىكثرتالأحأديث

ا)2(.االكتابأهلكمثناهَامثناةاولمحأل:

تعنيالتىالمشناهَ"11العبريهَللكلمهَدقيقهَعربيهَيزجمهَالمثناة"11الخطاببنعمرالخليفةقولوفى

حيثذلك،بعدالدلِنىيزأينهافىجرىماوهؤالئانى،والنصالتوراهَ()بعدالئأنيهَالكتابةأصلهأ:فى

.الأولالمصدرهوالذىالقرآنبعدللتشريِعالثانيالمصدرهيالنبويهَالأحاديثاعتبرت

52.ص،العلميفَببدالبغدادى،الخطلِب10

.5.14:بكر،أبىبنمحمديزجمهَفيالطبقا!،سعد،ابن20
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بلقبالمعروفالأندلسىالخليفةأن،الإسلامىاللَاريخكبَ"ولَذكر:زيدانيوسفالدكتورويعَول

ولميَرايثا،مناخدفىالمترجمالنصهذالكن،فترجمالعربية،إلىالللمودترجمةطلب(الثاني)الحكم

ا)إ(.االمسلمينبلدانبقيهَفىنسخمنهيَوجد

الكتابهذايترجمولمالمتخصئصلِن،لبعضإلااللهمبلادنا،فىمعروفغيرالللمودوبقي

منصور،سلدالمعبودعبدمصطفىالدكتورلمحامحينفقط،عامينمنذألاالعربيهَ،اللغةإلىالمحورى

شأس)2(.:بلفظأختصارأًالمعروفهَللمشناةالستةللأجزأءعربيةيَرجمةبإصدار

التلمودطبعات:الرابعالمطلب

فيوجاعتأم052عأمالبندقيهَمدينةفينصوصهابجميعالتلمودمنكاملهَنسخةأولطُبعت

شروحأشهرعلىالطبعةهذههوامشويحتوىبومبرج،دأنيألنشرهاعلىوأشرفمجلدأ،عشراينهي

سوسِمرا،فيوبدالبندقدةمنكلفيبعدهاظهرتالتيالشهيرةالطبعاتحنوهاحذ!وقدالللمود،

بإحراقأمرالفاتلِكأنلكن)3(،الطبعاتمنوغيرهأ،وفرانكفورتوأمسلَردامولوبللِنكراكوفوفي

ظهرالذىالعداييوالنشاطاليهودعدَايدمنيكشَّفمأبسببأم052عامالمطبوعالتلمودنسخكل

وديِانايها)4(.الأخرىللشعوبواحتدَارهم،بينهم

بعدأم،581)-578أعوأمبينبازلمدينةفيللتلمود،منقحةطبعهَأوفىذلكبعدظهرتيثم

بازلنسخهَأصبحتوقد،للمسيحيةمعاديةأعتبر!التيالنصوصوبعض(،زاره)عأبودهسفرحذف

الحديثهَ.الللمودطبعأتلمعظمالمعتمدةالنسخةهيهذه

تعودالتي)فلورنتلِن(نسخهَمنهاالبابلي،للتلمودلمحديمةمخطوطاسبضعهَإلاالتلمودمنيبقلم

فيمخطوطمنهفيوجدالفلسطينىاللَلمودأما9136،عأمكلَبتاللَىميونيخونسخة1175،عأمإلى

مختلفهَ.متاحففيناقصةأخرىومخطوطأس"هولندا"ليدن

التلمودملحقات:الرابعالمبحث

هذأصميمفييذخللمأخرىنصوصهناكوالفلسطلِنية،البابليةوشروحايَهاالمشناجانبإلى

الملحقاسهذهجاعسوقدالللمود،بطبعاتكملحيدَمعظمهاويِنشرعنه،خارجةبقنتِوأنماالكلَاب،

(:)ْالنصوصهذهومنالمشنا،فيجاءلماولَطويرايَوسحعا

انظر:820،224/2/010،2عدد،اليومالمصرىالتلمود،وتقديساليهود!هَالأرثوذكسيهَ،زيِدانيوسفا.

2almasry- alyoum. comسكلا.//:htp!

نفسه..

.19ص،سابىَمرجعظأظأ،:أنظر30

36.صاللالمود،فضائحفىالمرصودالكنز،الشرقاويمحمد4.

9A-ص،سابىَمرجعظاظا،. AA.

31http://kotob.has.it



نايانالربَي،آبوت-أ

التسمية،بنفسالمسمى)نزيِقين(المشنامنالرأبعالقسممنالتاسعالفصلعنيختلفوهو

المشنا،أحبارمنالرأبعةالطبقةمنناثانالرِّبَيالىوينسبفصلا،وأربعينوأحدمنويتألف

.كثيرةوأمثالوقصصحكاياتعنالحدييشويتضمن

)الكتبة(سوفريم-2

معبدكلفييوضعاناللذينإسلَيروسفرموسىيؤراةلكتأبالشرعيةالأحكاميتضمنوهو

القدلِم.العهدلنصالنهاييةالنسخةوهي)المسورت(أحكامعلىيحتويكما،يهودي

منيتألفوهو"سوفريم"وباب،الصوموأياموالأعيادللسبتالشرعيةالتلاوةيذَمرأيعيِذكركذلك

11.الجأونيم11العلماءعصروهوللتلمودالتاليالعصرإلىآشرالربيأرجعهوقدفصلا،وعذَمرينوأحد

)سمحوت(ربَانيأيبل3-

)سمحوت(كتاباسمهحدةمنالتخفيفسبيلعلىاليهودبينويسمىللحدأد،الكبرىالأحكامأكط

وهذا،الميتعلىوالحزنبالجنازةالخاصةالتقاليديعالجفصلاعشرأربعةفيوهو،الأفراحأي

التلمود.عصرعنمتأخرالإضافيالنص

العروسأيكَلَّه،4-

.بالزواجالخاصةالأخالثيةالقوانينبعضفييُفصرَواحدفصلوهو

الدنيا(في)السلوكأيرصديرخ5-

ودينية.وأجتمأعيةأخا؟فيةيعليموباقيها،المحرمالزواجأنواعيحددأولهافصلا،عشرأحدوهو

الدنيا(فيالسلوك)مختصرزوطاايرصديرخ6-

.فصولعشرةفييتهعأخالثيةوحكمونصايحدواعدوفيه

(السلام)هثئَالومفِرَق7-

الحيأة.فيالمسالمةأهميةكايَبهيعالجواحدفصلوهو

الابوابأيقطنوت"،"مسختوتاسمعليهايطلقوالتي،السابقةالسبعةالفصولإلىوإضافة

فيكرشهأيمرفائيمونشرهاللللمود،قديممخطوطفيعليهاعثرأخرىأبوابسبعةهناك،الصغيرة

.1851عأمأنكفور!فر

التلمودينبينهقارنة:الخامسالمبحث

الاَيي:النحوعلىأبرزهاإجمالويمكنوالبابلي،الفلسطينياللالمودينبينكثيرةفروقاتهناك

ونصفمليوندنيتلغالبابليفيالكلماتفعدد،الحجمفيالبابليعنفلسطينيلموديخللف-

)1(.الفلسطينياللالمودحجمأضعأفثلائةيساويماوهو،الأصليةنسختهفيكلمةمليون

.5/261والصهدونيهَ،واليهوديةاليهودموسوعةالمس!ري،الوهابعبد:انظر10
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يخلويكادالذىالفلسطلِنيللتلمودخلافاوالشموليةالعميقالعقليبالجدلالبابلياللَلموديملَاز

منوقربأًحرفدةوأكثرأدصربأنهاالفلسطينىاللالمودفيالواردةالشروحلَلَسمحيثذلك،من

الفارسى.بألالَانونالبابليالتلمودفىالقأنونلِةالمفاهلِمبعضوتتأثر،النص

كاقفقدالوينهيدن؟منالمودففيالحالهوكماالفقهدةالمواضيعبعضفياللالمودانيختلف

أد!البابليالتلمودويذكرجلِداً،كانبابلفيأليهودوضعلأنيَسامحاً،أكثرالبأبليالللمود

بيعيحرمالفلسطلِنياللالمودنجدبينماالوينهيين،منأعتبارهميمكنلافلسطينخارجالأغيأر

فيالبيعحرموأبابلعلماءوأنويثي،علِدأىيَسبقاللَيالثلايةالأيأمفيللوثنيينسلعةأىِ

وحسب.الوثنيالعيدأيام

ذلكسببالموُرخينمنكثلِرويُرجع،فلسطينيتمودمنوأعمىَأيذَمملبابليالموديعد

فللمود،اللَلمودينمنكذكتابةزمنسالتالتيالظروفطبيعةإلىالناحيةهذهفيالاختلاف

علىفخمعفلسطلِنيَلمودأما،وأمنسلامفيالزمأن،منقرناًأستغردتفترةفيالَفبأبل

.الروماناضطهادبسببمساعدةغيرظروفوفي،عَجل

فيميلادى،554عاماكتملفألأولعام،مايةمنبأكثرالبابلىاللَلمودَالفلسطينىاللَلمودسبق

الاَراميةأورشلحِللمودلغةكانتحيثميلادى،.5.عأمقرابةالبابلىاللالمودخمِعحين

في،والمعقدةالركيكهَالعباراتمنوكثيرأًالدونأنيةوالكلماتالعباراتمنكثيرمعالغربدة

العبريِهَ.منكبيرةنسبةمعالشرقيةالاَرامدةبابليتمودلغةكأنحين

يميلحينففيملموساً،اختلافاًالمشناويحليلدراسةفيأسلوبهمافيالتلمودأنويختلف

وبلِنماالإيجاز،الىيميلالأورشلدميالدلمودأسلوبأننرىالإسهأب،إلىالبأبليالتلمود

البرهانإلىيِملِلالفلسطلِنيالحلمودفإنوألاسلَنتاجوالمقارنةالتحليلإلىبابليَلموديميل

التلمودأننرىوالقوأنينالفتاوىاسلَنباطإلىيلجألاأورشليملَلمودكانوأذأ،والمنطق

هاجادا-الأساطير-سدسعلىإلاالفلسطينىلَلموديحتوىِلاوبينمأكثيراً،بذلكلِقمالبابلي

يقتصروالشيأطينالملايكةبموضوعبأبلتلموديهتموبينمااللالث،حواليعلىالبابلييحتوي

.والشعوذةوالسحرالشيأطينإلىمحد!ودهَإشاراتبعضعلىالفلسطينياللَلمود

والهالاخاالهاجادا:السادسالمبحث

51لمحلَوويمكنو)الهالاخا(،)الهاجادا(هما:رئيسلِنقسملِنإلىموضوعأيهحيثمنالتلموديِقسم

الهاجاداويشمل،الاسمينبهذلِنالمعروفتينالكبيريَينالفتتينهايتِنبينيتوزعأنجدأًالملَنوع

والقصصوالحكايأ!والخرافأتوالعأداتالأمثأنمنوالمخلِلةبالفكرالمرتبطةالموضوعات

الأحكامعلىالهالاخأيَشتملحينفيالللمود،لَلثدرابةالموضوعأ!هذهوتشتمل،والمواعظ

بها.القياماليهوديعلىينبغيالتيوالوأجبا!الحقوقجأنبإلىالدينلِة،والطقوس
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وللنظريِهَالعلماء،منالعديدةالأجلِالالىفيهالفضليعودالذىالمنطمَياللَطورهيو)الهالاخا(

دليلاأولمحانونااللِهودىالمجلَمعأعطتواللَىأسرأييل،بنىخلاصأجلمن)عزرأ(صاغهاالتى

اليهودية.والثقأفةالهويةعلىالحفاظبغيهَخاصا

ومقاومةبألتملِزالإحساسعلىقدرهَوأعطتهعقيديه،نحوالمجلَمعذلكخُطىوجّه!وثد

.الخاصالعرلمحيتكوينهيهددكانتالتىالخارجيةالتأييهرأ!

عللِهيعيشأنوينبغيبالماضي،يهودياأليهودىعاشخلكهمنالذىالنظام)الهالاخا(وكانت

دونخصوصلِتهمعلىالمدةهذهطلِلةالحفاظمنكأقللِةأليهوديَمكنسببتفسروهي،المستقبلفي

بها.المحيطةالأغلبيةفيألاندمأح

مبادئعلىيَقومشرعيةمنظومهَهيوإنماللتلمود،الأخرىالعناصرعنبمعزلالهالاخا"11ليست

العصور.مرعلىاللِهودىالسلوكمعألميَرسموأخلاثلِهَروحلِهَ

شرعية،صفةأىمنالمجردالحاخأميالأدبفيوالفصولالمقأطعإلىيشيرفهيالهاجادأأمأ

أليهودى.العقلأمأمبالمعرفةوالرغبةالتفكيرعالميقتحلأنها)الهالاخا(،أهملِتهافييَعادلوهي

كأنواالشرعىالحكميؤيدالتوراةمننصعلىللعثورجهودهميبنلونالحاخأمأ!كانوكما

بمثابة)الهالاخا(كانتَوبينِما،نفسهالمصدرمنمأخوذهَبنصوصالأخالثيةالأوأمريدعمونكذلك

لهيعطيأندونلمؤلفها،الشخصيالرأىعنيَعبر)الهاجادا(فإن،إطاعتهالواجبالإجبأرىِالقانون

ثَاهرة.سلطة

يَلكتوضحوالهاجادأللنظريِة،المطلقةوالأهميهَالقانونسلطهَاليهودىالفكرفيالهالاخا"11يقئل

وجمعصالسذَمترك،الحسخل!منالأخالثيةالأوامريَوضحكمأ،العامللرأىوالقانونالنظريهَ

المناقشأتخل!منالمكتوبللقأنونالمعأصروالشرحالشفهي،للتقللِدإضافةالأنظمةالهالاخا

الديِنيهَ،للأوامرنهاييةصيغإلىاللَوصلبغيةوالعرأقفلسطينفىاليهوديةالمدرسفىالجارية

والقصايدوالأسأطيرالروأياتبمساعدةالشرحفيالتورأييالنصمنانطلفاًالهاجادافيويرون

التاريِخلِة.والذكريِاتالوعظلِةوالأفكاروالرموز

مقاومةعلىالقادرةاليهودىللفكرالعللِاالأسسلشَميذاللَورايَيالقأنونقاعدهَمنلَنطلقفالهالاخا

المعرضةاللِهوديةالجماعهَلدعمالعللِا،الأخلاثيةالمهمةالهاجاداعلىيتهعبلِنماالمخلالفة،التحديأت

ويَحمَلِقالماضيأمجادإعأدهَكذلكالهاجادأعلىويَقعويَثقيفها،وتشجيعهاالمنفىفيوالذوبأنللخطر

التوراهَ.رسمدهالذىأ!هيالمخطط
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وموضوعلالهاالمشناأقسام:السابعالمبحث

11،"ماسيختوتشُ!ضَىأسفارإلىبدورهاالسدأريموتنقسم)1()؟؟؟،5()2(،أقسامستةإلىالمشنايتقسم

11."براقيمتسمىفصولإلىبثورهايتقسمسفرا،وستينيديةعددهاويبلغ

والزرأعهَ.بألأرضالمدطقهَالأحكامعنويِتحدثالبذور،أىإ؟لإ،5؟؟6)زرأعيم(كتابأ-

والأعياد.بالسبتالمتعلقهَالأحكامع!ويتحدثالعيد،أى6ولألإ؟؟6)موعد(كداب2-

والطلاق.بالزوأجالمتعلقةالأحكامعنويتحثالنساء،أىإفا،5؟؟6)نأشيم(كتاب3-

والجنايدة.المدندةالأحكامعنويتحثالأضرأر،أىلم؟6!،1؟؟6)نزيقين(كتاب4-

الهيكل.وخدمةالقرابينأحكامعنويتحث6المقدساتأىبم؟فبا،5؟؟6)قذاشيم(كداب5-

والمأكولاتالطهارةأحكامعنويتحدث،الطهارةأكطأ+دأ؟6؟؟6)طهاروت(كتاب6-

المشروبأت.و

يلي)3(:بماالبابلياليلمودفيالوأردةوالمسايلالموضوعاتأبرزويتلخص

(ْالمزروعاتأحكام)زراجمم:الأولالقسم10

الناحيتينمنالزرأعيةالتورأةقوأنينويتناول،مقالةأوسفراًعشرأحدمنالسدرهذأيتألف

فيواللاويينوالكهنةالفقرأءبحقوقالمتصلةالتورأييةالأحكامشرحفيويسهب،والاجتماعيةالدينية

الحقولوزراعةوالحرثبالفلاحةالمدملقةوالأنظمةالقواعديَبسُطكماوالحصاد،الأرضغل!

النباتفيخلطهأالمحظورالموأدإلىإضافةوالعشار،السبتيِةوالسنةالأيضار،وبسايتنوالجنائن

فهي:زراعيمسدرأسفارأمأوالكساء،والحيوان

()البركاتبرخوت-أ

أليوميِة.للصلوا!الأساسيةبألأجزأءالمدعلقةوالقواعدوعبأدأيهماليهودصلواتويتناول

الحقل()زوأيةبعاه2-

منذلكوغيرللفقراء،يزكهينبغيمماالمنسيواللقاطالحقلبزواياالمدعلقةالقوأندنويتناول

1(.1/9-ه)9اللاويِيِنسفرفيذكرهايردالديوالواجباسالفرأئض

الحقل(منعشرهإخراجفي)المشكوكدماى3-

وعن،الأرضمنيَوجاتمنوغيرهأكالذرةالزرأعية،المحاصيلعنالسفرهذايتحدث

عدمه.أومنهااللازمالعشأرأستخراج

س!داريِم(.)شيشالعبارهَاختصاروهوشاسمصطلحالسدَهَايهـفسامهذهعلىال!هوديطلىَا.

67.7-هص،سأبقمرجعظأظا،2.

94-58.ص2،.6.ثَت!بهَدار،المقدساللِهودكتأبالملمودأييش،أحمد3.

2.ركَممجلذ،سابىَمرجع:البابلياللالمود".
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المختلفهَ(الأنواع،)الهجينكلعيم4-

بالنسبةأ(،)22/9-أوالشَنية)91/91(،اللاويينفيالواردةالتوراييةالأحكامالسفرهذأويعالج

.الثوبفيالموادمنجنسينبينالجمعأوالزرأعة،فيالمخللفةالبذورلخلط

السابعة()السنةشبيعب5َ-

السبتية.السنةفيالديونمنوالإبراءالأرضبإرأحةالمدطقةالقوأنينفيويبحث

()الهباتتروموت-6

للكاهن.المعينوالمحأصدلالغ!يرمنالقسمبذلكالمتعلقةوالفرأيضالقوأنينويِعالج

)الأعشأر(معساروت7-

بدورهواللاوىالحصاد،غلةمناللاوىإلىسنوياًدفعهالمتوجبالأولالعشاروموضوعه

العُشر.نسبةمنهالكاهنيعطي

الثأني()العشرشينيمعسأر8-

لكي)القدس(أورشليمِإلىبنفسهالمالكيحملهالذىالثانيالعشارموضوعالسفرهذايتناول

.هناكيؤكل

الكاهن()عجينةحفاه9-

كذلكالسفرهذاسميوقد،للكاهنإعطاؤهالمفروضالعجلِنمنالقسمبذلكالسفرهذأويتعلق

وفرأئضه.الأولالعجينلمحأنونيتناوللأنه

الأولى(سنوأتالثلاثفيالأشجار)يضارغُرلاهأ-"

الأولى،الثلاثالسنوأتخل!الصغلِرةالأشجارثماراستعمالعلىالحظرالسفرهذأويتناول

2(.)91/23-هاللاويينسفرفيجاءلماطبقاًالرأبعةالسنةفيالأشجاربهذهألاعتناءودواعد

الذَمأر(أكير)بوبخوريم-أأ

وصفاًويتضمن،الهيكلفيالأولىالثماريقَديمقوانينعلىينصالسفرهذأفإنأيضاً،وهنا

التقدمة.يزافقالتيللشعاير

)الأجماد(4هوجمد:الثانيالفسم.ب

عشراينهىعلىيتوزعوهوسونسينو،طبعةفيالبأبليالتلمودمنالدانيالقسمموعيدسدريؤلف

فهيالمقدَّس"،الموسم11أوالموعد"11بمعنى"موعيد"يشميةأما،ضخمةمجلدأتأربعةتضمهاسفرأً

2/2(.)3اللاويينسفرمنالأرججعلىمأخوذة

الصوموأيأموالأعيادبالسبتيتعلقالقسمهذأأسفاريتنأولهاالتيالأساسيةالمسايلأنوالملاحَظ

3-7منالمجلدإ!،سأبقمرجع:البابليالتلمودْ.
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وإلى،والقرابينوالفرائضوالشعايرالطقوسإلىأضافة،الدينيةوالمنأسباصالمواسممنذلكوغير

القمريةالعبريةالأشهرمعرفةوكيفيةاليهوديهَ،لا؟عيادالميقات"حسابالعبرانيالتقويميتظيمكواعد

والشرائعالتورأةشرأيعمنكثيريظالعنأأيضاًوهنااليهوديِة"،الأعلِادللَعلِينالشمسلِةالسنهَمن

وهي:التوراهَ،خأرجمنالمستمدهَوالقوانين

)السبت(شبات.أ

باللَفصيليتحدثكمأالراحهَ،يِومعطلةلمرأعأةاللازمةوالقوأعدالسبَقوانينالسفرهذأيلَناول

النهار.ذلكفيالمحظورهَالأعمألعن

الأخرىالأحكامجملِعمقابلالسبتيضعونالحأخأماصنجدالتلمود،منأخرىموأضعوفي

عملأويلاييهنيشعهَيتَضمنمفصلهَلمحايمةالحاخاماتوضعوقدالأهميهَ،حيثمنالتوراهَفىالواردة

وغيرها.الفرعيةالأعمالمنأخرىسلسلةإليهاواُضافوا،الأساسيةالأعمالمن

)المقأدير(علِروبلِن.2

يَكوناعيروبلِن"1الجمعصيغهَفإنهناومنالمزيج"،11أوالخليط"11بمعنىيكوناعدروب"1لفظهَ

أينهأءللمسافرينالزأدبمنزلهَيكونلكىمعيَّنمكانفييَودَعالتيالمحددةالأطعمةمنكميهَبمعنى

والعلِروبلِنالسبَ،لقانونخرقاًالاندقألفلِصبحبعضها،عنالأمكنهَيَلكيتتعدأندونالسبتعطلة

ذلكيِؤدىبحيثوالمسافاس،والأطعمةبالأمكنةيتعلقفلِمابينهاالجمعيِصحالتيالمثاليةالمقاديرهي

الحركةحرلِهَلليهودىتتيجالتىوالأنظمهَالقوانينيلَناولالسفرهذانجدلذا،،السبتحدودتوسعِإلى

والأعياد.السبسوأينهاءالموصوفةالحدودنطاقخارج

الفصح()عيد3.فسحيم

والذبايحالخرأفويقثيم،اليهوديالفصحعيدأينهاءالخمأيرإيلافدوانينالسفرهذاويلَناول

المقدَّسه.الربومواسمقربانأً،

الفصحعشيةبوليمةالمتعلقةالتفاصيليزدالسفر،هذامنوالأخيرالعاشرالفصلوفى

يحساحبهأ.التيوالصلوات

اكَل()الشوشقاللِم.4

التىوالرسومالضرأيبأحكامالسفرهذأويِحوي"،الفضةمن"المئقألوهو"شيكل"أي"شيقل"،من

التيالأشيأءعنبالتفصيليتحدثكمأمنلَظمهَ،بصورهَالذبايحوتقديمنفقاتهويَأمينالهيكللصلِانهَيَجبى

الهيكل.فيالرسملِدنالعاملينكبارأسماءيشردالتىالدَوأئمويدضمنالشوأقل،أجلهامنتُنفَىَ

(الغفران)يوميِومأ.ه

الهيكل،داخلوفرائضهالعيدهذاأنظمةيلَناوللأنه"،الغفران"يومسفرباسمالسفرهذايعرف

فىالأعظمالكاهنيِترأسهاكأنالتيوالطقوسألاحتفألاتويصف،وأحكامهالصومقوأنينيَبسُطكما

.اليومذلك
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المظلات(عيد،)المظلةسوكه.6

،أيامسبعهَيحتهأوألاقامة،الخيمةأوالمظلةإلمحامةوكيفيهَ،المظلاتعيدكوانينالسفرهذايِحوى

المظلة.لصنعأغصانهايَؤخذالتىالأربعهَالنبايَاصوعنوصلوايه،العيدهذأشعائرعنولِلَحث

)البيضة(بيتصاه7.

أيَتاءالأطعمةإعدادفىيتحكمالتىالحدوديرسمأذطوف"،"يومأوالعيد"11باسمأيضاًويُعرف

العلِد.أيِأمخاسبهأيُسمَحأوإتيانهائِحظَراللَيالأعمالأنوأعمختلفوسِمردالأعياد،

السنة()رأسهشاناه8.روشَ

التىالقوانينيِحوىمللماالجديدهَ،للسنهَالأهِلّهَورؤيةالعبرىبألتقويِمالمتعلقهَالمسأئليِلَناول

اليهود.عندالمدنلِهَالسنةرأسأى)يَشرى(،السابعالشهرمطلعفىمراعاتهايَجب

)الصوم(يعنيس.9

والجماعي،الشخصيالصعلِدينعلىالطاريةالمناسباتأوالرسمدةلالأثِأمالصومأحكامويتناول

.الدومذ!لكفييَللىالتىالصلوأتوترييب

(التوراة)لفافةمجلاه.أ.

علِدفيإسسَرقصةقراءهَأحكاميتناوللأنهإستير،كسابالأولىبالثرجةالسفرهذاويتناول

العامهَ.العبادأتأينهاءاللَورأهَبقراءهَيتعليدَأخرىأحكامفلِهيزدكما،النصيب

الصغير()العيدقطانموعيدأ.أ

العملأحكامويلَناولالسفر،فىالأولىالكلماسإلىنسبة"سذَمكين"،باسمأيضاًالسفرهذأويُعرف

الفرايضعنيتحثثكما،المظالعيدوبينوأواخرهالفصحعيدأوايلبينالفاصلهَالأيامأيثاء

والحداد.بالحزنالمتعلمَة

الأعياد()يقدماتحجيجاهأ.2

الأعيادشعائربينويقارنالأعساد،فييُقذَمالتىبألقرابينالملَصلةوالأحكامالقوأنينيتناول

يَقديمهاينبغىاللَىالقرابينوأنواع،القدسإلىالحجفريِضةعنالحثثِإلىاضافهَ،الكبرىالثلاثة

المناسباس.يلكميرفي

،للتوراةالباطنىالسطيمعنالشهيرالاسدطرادذلكيِتضمنالسفرهذأأنإلسهالاشأرهَلَجدروممأ.

لهاوكانالزوهأر،كدابفىالخصبهَتربتهاوجثسالتىالخسليةوالشطحاساليخريجأصتكثرحتِ

اليهودكط.التصوفأوالقبَّالاهيعاليمفيالأيزأبعد

الئالث:ذشيم)الذساء(ج.السم

التىالأحكاممنفلكوغيروالطلاىَ،الزواجكَوانينعلىاللالمودمنالدَسمهذاأسفأريَشتمل

ا8-.منالمجلدات،سابىَمرجع:البابليالتلمودْ.

rAhttp://kotob.has.it



أربعةعلىموزعةأسفار،سبعةلَبلغوهي،عامةبصورهَالجنسينوبين،الزوجينبينالعلاقا!يحثد

وهي:سونسينو،طبعةفيمجلدات

(الأخيبأموت)أرملةأ-

المتوفىالأخامرأهَهيواليبماه115،"يَبضامفردهاالعبريةاللغهَفيمؤنثجمعصيغةالكلمةوهذه

اللَورأيَيالشرععنبالحديثيبدأالسفروهذأمنها،الزواجالحياةديدعلىالباقيأخلِهعلىيجبالتي

المحظورةالزيجاسيِدناولكمايِنجب،أندونتوفيالذىِأخيهأمرأةمنالأخزواجبوجوبالقايل

"خلعباسمالمعروفاليهودىالتقليدإلىإضأفهَزواجها،عقدإبطالفيالقاصرالفتاهَوحىَعأم،بشكل

الأرملة.زواجبقوأنينعملاًأخيهأمرأهَأخذعنالرجلأمتناععنديتم"النعلو"خلع"،النعل

(الزواج)عقودكتوبويَا2-

إلىإضافةالإغوأء،عنالملَوجبةوالغرامةالروسحولالاتفاىَأحكامالسفرهذايتناول

سابقة.زيجاسمنالمنحدريِنوالأولادالأرملةوحقو!الزوجينواجبايَا

)النذور(اريِمنز-3

والترأجعإلغايهاوكيفدةمنها،الصحيحةغيروالأنوأعالنذور،أشكالمختلفالسفرهذأيصف

بها.نفسهاوألزمتألابنةأوالمرأةنذريهاالتيالنذورإلغاءقوةعنيتحدثكماعنها،

)النذير(نازير-4

المحظورةوالأمورعنه،الدخليوكيفلِةنفسهبهالناذريُلزمالذيالنَّذْرعنالسفرهذاويِدحدث

والعبيد.النساءلنذرتُعطىالتيوالقيمة،الناذرعلى

بألزنا(المدهمة)المرأةسوطاه5-

فيزوجهايِشككاللَيالمرأةلهايتَعرضالتيالمحنةهوالسفرهذافيالأساسالموضوع

ذلك.ترافقاللَيوالإجرأءأتالزنا،باريكابويدهمهاإخلاصها،

وما،أخرىبلغاتمنهايِجوزماالدينلِهَ،والصلِاغاتبالمعادلاسيتعلىَأخرىموضوعاتوهناك

وحدها.بالعبريِةإلايصحلا

أوجدهاالتيالإصلاحاتوعن،الفريسيينمنالسبعهَالأنواععنالسفرهذايتحدثكما

.حينذاكوهيركانوسأريسطوبولسبينرحأهادارتالتيالأهليهَالحربجانبإلىهيركانوس

)الطلاق(جيطلِن6-

عنثماطالثهاويثقةالمرأةمناولهَإلىبالرجليؤديالتيالمختلفةللظروفباللَفصيلويعرض

حلِث(،الأخرىالشرايعفيالحالهو)كمامعينةأسبأبهناكأليهوديالشرعوفيالزوأج،يِفسخ

كلمةمنالمفردوصلِغهَ،بالعكسوالعكس،الطلاقدبولعلىزوجتهإرغامحقالزوجيَخو!

11.الطلاىَ"وثلِقةأو"الطلاق"كتابومعناهأ"جلِط"هي"جيطين"
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(الزوأجو)الخطبةقدوشين7-

أقتناءكيفيهَعنيتحديشكما،والزواجبالخطوبةالمدصلهَوالفرائضالشعايرالسفرهذايِتناول

المسايلمنذلكوغيرالأخلاقمبادئجانبإلى،العقاراتويضفك،شرعيةبصورةوالأقنانالعبيد

إلخ....أنوالقرالزواجبعقودالمتعلقهَ

)الأضرار("نزيقين:الرابعالقسمد.

الأسفاريضمالأولالقسم:أساسيينقسمينإلىالتلمودمنالجزءهذافيالعشرةالأسفارونقسَّم

وفي،المدنيالقانونهوالعاموموضوعهاوالأخير(والأوسطالأول)البابالأولىالثلايةالأبوابأو

11.المالا!ضاياوشاملواحديحتالثلايةالأسفارهذهيَندرجالفلسطينيالتلمود

الخمسةالأسفارويأيي،الجنائيالقانونفياو"مأكوسا"سنهدرين"،مقاليَيفيضم،الثانيالقسمأمأ

لهمأ.ملاحقالبأقية

(الأول)البابكاماأ.بأبا

ضدالمريكبوالأذىبالأملن،اللاحقةالأضرأرأحكاميتناولوالمُسمَّى،الأصلآراميةالتسمية

والسلبالسرقةعنالتعويِضقضأيايعالجكماالجنحهَ،صعيدعلىأوإجرأمي،بدأفعالأشخاص

ثورنطحإذا:يليمااليالمودعنوالمقتبساتالمصنفاتشتىفيالشائعهَأحكامهومن،العنفواقترأف

الثوركانإذأامابشيء،يلتزملاأليهودىالثورصاحبفإن،كنعانيرجليملكهيؤراًالإسرأييلي

وضرر.عطلكلعنالكاملبالتعويِضيتكفلأنصاحبهفعلىبالنطح،البادئهوالكنعاني

الأوسط()البابمتسيِعابابا2.

والغشوالرباوالمبادلةوالبيععليهأ،يِعثَرالتيالمفقودةبالأشياءالمتعلقةالأحكامويتناول

.والحقولللبيو!المشتركةوالملكيهَوالتأجيرالإيجارإلىإضافة،والبهايمالعمالوأستئجاروالاحتدال

الأخير()البأبباترأبابأ3.

إلىإضافة،التجارةودوأنلِنوالعقارأت،الشراكةأملنب!قسيمالمتعلقةالقوانينالسفرهذايِعالج

التملكمسألةيتناولكماوالوراية،الملكيةوحقوق،والعامةالخاصةالأملنعلىالمفروضةالقيود

الوثأيق.مسوداتوإعدأد،والتمليك

القضايية()المحاكمسنهدرين.4

عنوالإعدامالموتوعقوبات،المحاكمةوأجراءأتالقضايية،المحاكممختلفتاليفويتناول

القضايافيالقضاييةوالإجراءاتوالتحكيمبالمحاكمأتالمتعلقةبالقوأنينمليءفهو،الكبرىالجرأئم

إلى،الموتوعقوباتالإعدامأحكاميتفيذكيفيةمواصفاتيتضمنكما،الكبرىالجرأئموفيالمالية

أ-13أمنالمجلدا!،سأبىَمرجعالبأبلي:اللالمودْ.
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غيرأومباشرةعالثهَلهمماالكثلِرالشىءالسفرويحوى،اليهوديةبالديانةالمتصلةالعقايدجانب

ديِنه.علىبالخارجإنزالهأيِجباللَيوالعقوبةالمسلِحالسيدبمحاكمهَمباينَمرهَ

الجلد()عقوبةمكو!.ه

إضافةاللجوء"،"مدنوعنالزور،وينَمهادةباليمينوالحنثالكأذبةاليمينعنالسفرهذأيتحدث

(.جلدة)93الجلديتفيذبكيفيةالملَعلقةوالأحكامبالسلِاط،الجلدعقوبتهاالتىالاَيامإلى

)الأيمان(عوتشفو.6

ويمين،المحكمةأمامبمفردهالشخصيحلفهمأأىأليمين،أنواعمختلفالسفرهذأيتناول

والأوصياء.المرا!بينعلىيصدقصلمأوالملَقاضدن،الشهودعلىيِصدقالمحكمهَ

()الشهادأتعدويوت7.

.الشهاداتحولالمخللفةوالأحكامالقوانلِنمنمجموعهَالسفرهذاويتضمن

(1الأصنام)عبادةزاراهعفودا8.

يتضمنكما،وأعيادهموطدَوسهمشعايرهموالأويان:الأصنأمعبدهَعنالسفرهذاويتحتَ

طريِقعنمعهميخللطونأويِشاركونهم،والذين،الأصنامبعبدةإنزالهاينبغيلتيالأحكامموأصفات

ألانتقامىالطابعذا!والأقوالالأحكاممنكثيرأًالسفرويتضمنألاجتمأعي،ألاتصالأواللَعامل

اللَعويضى.

الآباء()سفرآبوت.9

وهوفصأعدأً،الأكبرالسنهدرينمنذأليهودىالدرأياأبأءعنيؤرةالماًوالأفوالالتعاليمويتضمن

)يَناييم(.المشناهمعلمىإلىمعظمهافيالمنسوبةالحكميةوالأقوالالأخالثلِهَبالتعالحِملىء

القرارأت(أو)الأحكامهورايو!.أ.

بلشعايرالمتعلمَةالمسايلفىالدينيةالسلطاتعنتَصدُرالتيالخاطئةالأحكامالسفرهذاويِشَاول

ال!عللِملهذهوفقأًالجمهورلًصرَّفإذاوذبايحلَضحلِا!منيقديمهيجبعماولِلَحدثوالطعَوس،

الخاطئهَ.والأحكام

)المفذَسات(.فداشيم:الخامسالقسم50

المتعلقةوالتضحياتالقربانيالطالَسحولالتلمودمنالقسمهذأفيالأساسالموضوعيدور

لكنالهلِكل،بوجودالارتبأطأشدمرتبطةأسفارهفيالواردهَوالأحكامالفرايضمعظموكانت،بالهيكل

وأنقطاعالهيكلهدمرغموالعباداتالقربأنلِهَبالطقوساهلَمامهميابعوأ،وبابلفلسطينفي،الحاخامات

الشعأئر.يلكوراءمنالأسأسوالغرضالفعليهَالممارسهَبلِنالصلة

1V-41منالمجلدات،سابقمرجع:البابليال!لمودْ.
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المدأرسلدىالاهدمامإرجاعسونسينوطبعةفيالجزءهذامقدمةكتبالذىالحاخامويحاول

حدِّعلىعمليةوأخرىأكأديميةياريخيةاعتباراتإلىالقربأنيةالطقوسبموضوعالمتأخرةالثينية

آجلاًأوعاجلاًالهيكلبناءإعادةإلىالدايميظلُّعهفيأليهوديالأملهنأككانجهة،فمنسوأء،

بالرجوعستؤفنالتىالطقوسيتكبقوانينأ!ماموأجبهممنأنرأوافقدلذا،القربانية،العبادةوأستعادة

أنيِمكنهأالقربأنيةوالفرايضالشرأيعدراسةبأنالحأخامأتأعتقادنمايانية،جهةومنالعهد،سابقإلى

ذاتهأ.فيوالتضحياتالقرابينيَقثيمعنقيمةتقللابلتليوهي،الهيكلطقسمحلتحل

يلي:كماسفراًعشرأحدإلىالسثرهذاويقسَّم

)الذبأيح(زباحيم-أ

وعلىأنواعها،أختلافعلىالحدوانيةالذبأيحبتقديمالمتعلقةالأحكامعلىالسفرهذايحتوي

ويسهب،مقبولةغيرأومقبولةالقرأبينيَجعلالتيالشروطويضعبها،تمرالتيالمرأحلاختلاف

إلىكلهأ،الحيوأنيةالذبيحةأوالدهنيةالقطعوأحراقالدماء،برشالمدصلهَالشعائرشرحفيالسفر

.الممارساتبهذهالمتعلقةالتفاصيليتكأخر

(والشرابالطعام)قرابينمناحو!2-

إلىالقرابينعلىالزي!سكبمنبها،القيِاموكيِفيةوالشرأبالطعامقرأبينإعدأدقواعدويصف

الفطائرإلى"،للربباكورة"خميراًالمخبوزينالرغيفينإلىالحصيدأولحزمهْومنالملتوت،الدقيق

ايضاً.الدديقمنتُخبَزالديعشرةالايثيَي

الثنيوية()الذبائححولين3-

يعدأدإلىإضافة،العاديللاسيَهلنوالطيورالحيوانأتذبحمواصفاتالسفرهذاوييَضمن

الأطعمهَقوانينلجميععامةمعألجةوهناكمحرَّماً،الذبايحيلكأكليجعلاليَيالأمراضمخدلف

.الطعامإعدادفىبهاالتقيدينبغيالتىوالأحكأم

اكير()البوبكوروت-4

.والإنسانالحيوأنمنالبكربلمواليدالمتعلقةالقوأنينويتناول

ا!()التقديرأخينعر5-

يجرىبحيث،للهيكلمالنذروفاءيقديمهأينبغيالتيالكميةيحديدقوأعدالسفرهذأويتضمن

أنكمأ(،والأنثى)الذكروالجنسالسنباختلافالتقييمويختلفالمنذور،الشيءأوالشخصيقييم

القوأنينالسفريتناول،المذكورةالتقييماتعلىوعلاوة،الهيكلكاهنإلىعأئدويقييمهاالبهيمةيجنيس

أليوبيل.لسنهَاليَابعة

()العوضاهيَمور6-

يتعلقالموضوعأنأىبالجيد،والرديءءبالردىالجيدويغييرهأ:القرابينإبداللمحواعدويتناول

الهيكل.مذبحعلىتقديمهاسَبَىَبأخرىنجسةبهدمهَبتبثيل

42http://kotob.has.it



لقطع(ا)يِتوتكر-7

أقترافهاجرىلوفيماالفصلأو)كريتاه(القطعلعقابتخضعالتيوالأخطاءالآيأمويِعالج

يَكفيرأًالقرأبينيقَديِممنأيِضاًبدفلاقصد،غلِرعنالخطلِئهَأريَكأبجرىإذأأما،الإرادةبمحض

أومشروطهَغيربصورهَالقرابينيقديِمفلِهايتوجباللَيالحالاتكذلكالسفرهذاويبحثعنها،

القرابين.يعلي!فلِهايِتوجب

والخطيئهَ()الإيممعيلاه8-

المذبح.أوللهيكلالتأبعةالأينَمياءوتدنيسوالمقثَّساتالحرما!أنتهاكمسألةيِتناول

)المداومة(لَميد-9

وخصوصاًوالمساء،الصباحفياليومدةالقرابلِنبتقديمايَصلهاحنثِمنالهلكلخدمايَايِصف

وعشلِة.صباحاًالمذبحعلىيقديمهايِنبغيالديالخراف

)المقاييس(ملدوت-01

والأبوأببالسأحاتيتعلقفيماسوأءوموأصفايه،الهيكلمعَاييسعلىالسفرهذايِحتوى

فيوجودهمأيثاءالكهنةيؤديِهااللَيللخدماتوصفاًيِتضمنكما،بالمذبحيلَعلىَفيمأأو،والقاعات

شؤونه.ويذبيربحراستهقيامهموأثناء،الهلكل

الطيور()أعشاشلمحلِنلِمأ-أ

والمعاصيالخطايأعنلللَكفيرقربأناًوالطيورالعصافيربتقديمالمتعلقةوالأحكأمالأنظمةيسرد

الخلطحألهَويبحثوالقذارهَ،بالنجاسةالملَصلهَوالشروطالأحوالبعضويِلَناولالفقراء،يقترفهاالتي

مخلَلفة.درابينإلىيتتمىالتيأوالأشخاصمخلَلفتخصالتىالطلِوربين

(.)الطهاراتطهوروت:سالسكالفسم

والأشخأص،الأشياءلدىالرجأسة()أووالنجأسةالطهارةبأحكامالمَسمهذاموضوعيِتصل

نأإليهالتنبدهيِجدروممااللاويهَ،بالطهارةيَتعلققوأنينمجموعةمنجزءاًالأحكأمهذهوتؤلف

في-يقولونكمامعظمها-بطلفقدفلسطلِن،خارجالمفعولساريهَيكنلمهذهالنجاسة!وأنين

النساءلدىالحيضبأحكامالمدملقالقانونفلكإلا،النسيانعالمفىوطويتالهيكلهدمبعدفلسطين

هذه.أيِأمناحتىالمفعولسارىزالفما

العانثاتنطاوَوتَعدَّىاللاويةالنجاسةمسألةفيالأولىبالدرجةمحصورأًالتشديِدأصبحوقد

أماكنفيالواردةوالنوأهيالأوامرمنعددإلىيشتندهذهالطهأرةأحكامأنوالمعروف،الزوجية

اللاولِلِن.سفرمن1/15(1)الإصحاحأتفيخاصوبشكللللَوراهَ،الخمسةالأسفارمنمخلَلفهَ

أ+891المجلدان،سابىَمرجع:البابليال!لمودْ.
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والأوعلِهَ()الأوأنىكللِم.أ

فيحاول،البشريةللمنفعةتُستخدَمالتىوالأثوا!الأوأنىفيالنجاسةقوأعدعنالسفرهذأيتحدث

الأثاثَيشملوالأوانيللتنجس،عرضةتجعلهأأونجاستهافىيَلَحكمالتيوالشروطالظروفيتيين

الاستعمال.أدواتمنذلكوغير،والملابس

()الخيامأهولوت.2

منأو،الميتجنةطرييدَعنسواء،والرجسللنجاسهَناقلهَباعتبارهأوالمساكقء77الخياميتناول

الأشخاصإلىمنهأيَنتقلحيثَ،المسكنأوالخيمةسقفتحتمعهايؤجدالتىوالأوعيةالأوانى

.الأخرىوالأدوات

)البَرَص(نجاعيم.3

المواصفأتويتضمن،والمساكنوالألبسةالبشرفيالبَرَصبمعالجةالمتعلقهَالقوانلِنيبسط

بثنه.منالنجاسةوطردالأبرصلدطهيرالضرورية

الحمراء(البقرة)بأراه.4

إلىوصولاًأدوما()بأراهالحمراءالعِجالةفيلَوافرهاالواجبالخصائصعنالسفرهذايتحثث

والرجاسة.النجاسهمنالتطهيرفيللاستخدأمرمأدهأإعدأد

(أس)التطهيرطُهأروت.ه

اللَيالشروطويِبدنودرجاتها،أنوأعهااختلافعلىوالأشربةالأطعمهَفيالنجاسهَأحكأميعالج

ودرجأيَها.النجاسةمصادربمخللفالاحلَكاكطريىَعنيَنج!سهافييَتحكم

والمطاهر()الآبارمقفأوت.6

يجعلهاالتىبالمتطلباتيِتعليدفيماوالخزأنأسوالصهاريجالآبأرمواصفأسالسفرهذأيتضمن

الشعائريالتغطيسأنوأعجميعفىالحاكمةالقواعدويلَناولوالدغطيس،للتطهيرشعايريأصالحهَ

والطقسي.

والحايض()الحيضنداه7.

وبعدوالنفاسالحيضبسببالنساءلدىيتشأاللَىالشرعلِةالنجاسةأحكامفيالقوليفصل

الولادهَ.

الدينى()الاعدادمكشرين8.

احدكاكهأبعدللتنجسعرضةأوللنجاسةقأبلةبموجبهأالأطعمةتصبحاللَىالظروفيتنأول

الحألة.يلكفىالأطعمةيَجعلاللَىالسوائليعدِّدكمابألسوايل،

السيلاحن()زابيم.9

المنويوالسيلانالزهرىبأمراضألاصابهَعندوالنساءالرجالنجاسةعنالسفرهذأييحثث

ذلك.وغير
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اللِومي()الغسليِومطبلأ."

النهار(أثناء)المفروضالشعايرىبألغسلقأمالذىِالشخصلدىالنجأسةطبيعةفييِبحث

ونظيفاً.طأهراًيُعلَبرلكيالشمسغروبحتىالانلَظارعلدهفإن،نفسهلتطهدر

الأيدى()تطهدريدايم.أأ

الشفوية،الشريعهَمنمستمدةشعايريهَبطريقةيظهدرهماوكيفلِهَالغسلقبلاللِديِننجأسهَيِتناول

بالماء.يتموالتطهير

المناظرأتمنشيئاًيسجلكماالتورأة،أسفاربعضعنبحثاًذلكجأنبإلىالسفرهذاويتضمن

والفريسيين.الصدوثيلِنبيندارلَاالديوالخلافا!

وقشورها()الثمارعوقصين.21

إلىالنجاسةلنقلقأبلةوالثمرالنباتسويقاتبموجبهأتصبحالتيوالشروطللظروفيِعرض

الأشياءملامستهالدىالأشلِاءهذهيتتجسكيفأي،بالعكسوالعكسبها،المتصلةوالنبايأتالثمار

النجسة.

التلمودهناليهوديةالفرقموقف:الثامنالمبحث

أعظمجعلهإلىالأمربهوصلحتىبهآمنمنفمنهمالتلمود،حولمتبأينهَمواقفأليهودلفِرَق

أليهودية.بالعقيدةصلةلهيجدولمرفضهمنومنهم،التوراةمن

(1)الساهريون-أ

المجموعاسيَلكإلىالدهودية(الرواية)حسبأصولهمتعودالذيناليهوديِةالفِرَقأثدموهم

مكانبإسكانهاق.م721عأمإسرأئيلمملكةأحلَلكهبعدالآشوريسرجونبهاجاءاللَيالمخللفة

بالمعتمَدأتالمدموجةأليهوديهَالمعتقداتمنالفرقةهذهمعتقداتتكونتَوثَدالإسرأيلِلية،الأسباط

معلَقدايهم:أهمومن،الناسمنالمجموعأتلتكالقديمة

نابلس.قرب،جرزيمجبلعلىيقع)اللِهكل(المقدس!المعبدأنأ.

التوراهَويخلالففقط،يشوعسفرإلىإضافة،لموسىالخمسةبالأسفارالسامريِونيؤمن2.

(.موضعألاف)ستةكثيرهَموأضعفيالماسوريالنصعنالسامريهْ

يجسيمه.وعدماللهبوحدأنيهَألايمان30

الأنبيأء.سايرعلىوأفضليلَهموسىنبوة4.

.والحسابوالبعثالمَيامةبيومالإيمأن5.

بالللمود.الإيمانعدم6.

.202-509ص،سابىَمرجعظأظأ،ا.
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قربأغلبهميقيم،مئاتبضعهَعنأتباعهاعدديزيِدلاصغيرهَمجموعةأليومالسأمريونويِشكل

جرزيم.جبلعلىمعبدهم

(1)الفريسيون2-

وقدوأحكامها،باللَوراةالتزاماًاليهوديةالفرقأكثرويِعدونبقرندن،المسلِحقبلالفرلمحةهذهكأنت

أنفسهمويرونالدورأة(،فهمفيبألتأويِل)أخذوادقةللتورأةالمفسرينأكثربأنهم)يوسلِفوس(وصفهم

ومن6الشعبلِةالطبقأتإلىينتمونوكأنوأبالزهد،أيحسفوأوقدأليهودية،الشريعةلآباءالصالحالسلف

معتقدايهم:أهم

)التلمود(.والشفهيةالمكلَوبةبالتوراةالإيمأن10

إلخ....الأنبلِأءونبوةوالناروالجنةوالجزاءوالبعتَبالثهالإيمان2.

.القدسهيكلقداسة3.

)2(الصدوفيون3-

الطبقةلِملالونوهمالميلاد،قبلالعاشرالقرنفيسليمانمسحالذكطالكاهنصأدوقإلىينشمبون

معتقدايهم:أهمومن)النخبة(،الأرستقرأطية

.والأرواحوالملايكةالبعثإنكار.أ

التلمود.رفض2.

بنص(.يثبتلاماكل)رفضاللَوراةبأحكامالحرفيالتمسك30

(.القومي)1!هالقوميةالنزعة40

.والإحسانالرحمةمعانىعنبُعدأالناسأكثربأنهميوسيفوسوصفهم

)3(الفراودن-4

العباسيالخليفةأيامداودبنعنانأنشأهاللميلاد،الثامنالقرنفىالعرا!فيظهرتفرقة

هذهأنشفَوقد،النصوصأيَباعفىلحرفيلَهمنظرأ(الكتاب)أبناءبأسموأيتاعهغرفوقدالمنصور،

معهميختلفونوإنما،العقيدةموضوعاتفيالربانيينوبينبلِنهمخلافولاأليهود،جماعةعنالفرقة

يعاليمها:أهمومن،الشريعةفى

بألتلمود.ألاعلَرأفعدم.أ

التورأيتهَ.النصوصبحرفيةا!تزامفيالتشدد20

وقد)القرأؤون(،اسمهاأشتق"مِقرا"المكتوبةبالشريعهَوالاكتفاءبالتلمودأعترافهالعدمونظرا

.312-012ص،لسأبقا10

.612-412ص،نفسه.2

.652-742ص،نفسه.3
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الزمن.بمروريأريخيأضمورهاإلىأدىممامتخالفةطوأيفإلىبعدفيماأيتاعهاانقسم

)1(الإصلاحيةاليهود5-

هذهوجأعت،المسيحىبألإصلاحويأيزعشر،التاسعالقرنفيظهريأريخى،عقلانييتار

،الأخرىاليهوديِةالفرقأفسديهمأإصلاحهدفهافكأن،الأخرىأليهوديِةالفرقعلىفعلردةالفرقة

الللمود،كرهواأصحابهافإنالظلاموعصورالتزمتعلىفعلردقامتقدالفرقهَهذهلكونونظرا

معدقدأيها:وأبرز

العبريِة.لاالألمانيةهيالصلاةلغةوجعلوايهودى،قوميطابعلهااللَيالصلوأتألغوأأ.

.الصلاةفيالجنسينباختلاطوسمحوا،للصلاةالجماعيةوالأنأشيدالموسدقىأدخلوأ2.

فيه.يعيشالذىِللوطنأليهوديولاءتعميقذلكمنوالغرض،الهيكلسموهللعبادةبيتابنوأ3.

الأخلاق.عنصرعلىالديأنهَهذهمفهوميسلَندبحثِجديِدا،يقسيرأأليهوديِةفسروا4.

أليهودية.القوميةالنزعةرفضوأ.ه

فلسطين.إلىالشخصلِةاللِهودعودةرفضوأ6.

الأريوذكسية)2(اليهوديه6ْ-

معتقدايها:وأهماللِهود،بينوالإصلاحلِةالمتنورةللتيأرا!رجعلِافعلردالفرقةهذهيعد

كشعب.إسرائيلوجوديحققلماولولاهاأزليةوقيملها،ادلهكلامهيالتورأةبأنالإيمان.1

)التلمود(.الشفهيهَبالشرلِعهَالإلِمان20

.ملزمفكلتاهما،بألطقوسالخأصةويتكبالعمَايدالخأصةالشرايعبينالتمييزعدم3.

الله.أرسلهماعلىيعلولاضعيفالإنسانعقللأنالتغلِير،أوبلتبديِلالإيمانعدم4.

لحقأئقومجافايهابساطتهابكلالقديمةوالأساطيرالتقليديةأليهوديهَالمقولاتكلعنالدفاع50

الحياهَجوأنبكلويِغطياليهودياريخيِفسرنظأمأليهودىالدينأنيرونلأنهم،التأريخ

اليهودية.

المختار.ايثهيذَمعببمقولةالاعتقاد60

الجنسين.بأخلَلاطالسماحوعدمالعبريهَ،باللغةالصلاة70

)3(المحافظةأليهودبة7-

لبثتمألكنهاالأريؤذكسية،واليهوديةالإصلاحيةاليهوديةبينللتوفلِقظهرتدينلِةحركةوهي

معتقدأتهأ:وأهم،مستقلةحركةأصبحتأن

.962-462ص،لسابىَا10

الد!وديهَ.الديانةفيالمعاصرةالملل،الفاروقي:انظر

السأبىَ.:انظر
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منلاأليهوديةالروحأعماقمنينبعأنيجبلليهوديِةيَطويِرأويغييرأىبأنالايمان10

خارجها.

الإيمانوعدمالحاخامأت،صنعومنبالخرافةووصفها،الشفهيةالشريعةبفكرةالإيمأنعدم2.

ألثه.منمرسلأنهأعتبارعلىاليِهودىالدينيبالتراث

اليهوددهَ.منطقمعمشمقاًيكونأنويِجب،التطوردأئمأليهودىالقانونبأنالإيمان3.

.بالعودةالأملعلىبالمحافظةالمنأده40َ

بالعبرية.اليهوديةالصلوأ!إقامة.ه

ويفاسيرهالتلمودشروحات:التاسعالمبحث

المجتمعاتسايرفيوأنتشر،للتعليمالرسميالنصهوأصبحفقدالبابلياليلموداكتمالمع

تفسيرهإلىالحاجةظهرتهناومنونهاييا،ملزماًالنصوأصبحاليهود،يَجمعاتمخدلففيالدهودية

العباقرةوهم)الجأونيم(،اسمعليهمأطلقأليهودالربيينمنجثيدةمجموعةبنلكوقأم،وشرحه

ميرالعديدةشروحهبدونالتلمودإن11بقولهأ:أليهوديةالمعارفدأيرةالحقيقةهذهأكتوقد،النابغون

11.بقفلمقفلاًكتأبأكونهيِعدولا"رأشي"الحأخامشرح

بماالتفسيراتكثرتحيثالعاشر،القرنجأءحتىبأكملها،فصولاًليغطيالتفسيريظوريم

القرنوفي،الوسطىأوروبأفييهودابنجرشونرابييدعلىفنشرتوالنشر،التجميعيسدحق

التعاليمهذهأكثرأنإلاأفريقيا،شمالفياليالمودبتفسيرهوشيئيتلهانويلالربيقأمعشرالحادى

أم(1أ-4555)5(إسحقشلومو)ربيرشييدعلىجاءيأيئراًوأعمقهاشهرةالتلموديهَوالتفسيرات

العباراتلتوضيِحالإنجليزيةفيهاستخدم،وواضحوموجزكاملبأنهيَفسيرهويمتازبفرنسأ،يزوامن

عليهيقومالذىالأساسيالنصيحديدهوبهقامماأهمولعل،الصعبةللكلماتشرحمعالمفهومةغير

.الآنحيَىمعتمدأًزالماوالذىالتلمود،دراسة

لقبفقدولذلك،ميمونبنموسىيدعلىكأنفقداليالمود،حولويتظيمادقةالاكثرالعملأما

الشريِعةأىيؤراه()مشناعنوأنتحتأمأA"عأمفيهذاعملهأصدروقد(،اليهودىالمعبدب)نسر

منيتألفمجلدأت،أربعهَالكتابهذأويضمهحزكأ(،)هيدالقويةاليدباسمأيضأًويعرف،المكررة

الربيفيهحأولضخم،فلسفيبحثإليهمضافا6ًبأكلمهاليلمودالكتأبهذاويحوىبابأ،عشرأربعة

له،اليهودأضطهادالىذلكأدىوقد،عندهمنوأحكأمأقوانيناستنباط)رمبام(ميمونبنموسى

م.)502عأمهناكوماتمصرإلىفهرب

لهطبعهَوصدرساليهود،عندالوقتمرورمعميمونابنكتابأهميةزأدتفقدذلك،وبرغم

بإشرأفذلكوكأن،فعالةغيراعتبرتالتيالتشريعاتوبعضالفلسفيالقسممنهأحذف،"0411عأم

الأربعة،النظمأىتوريم()أربعاالطبعةهذهيشميةعلىأليهودحاخامأسأجمعوقدأشير،بنيعقوب
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للميالس)1(.عشرالحادىالقرنبدايةفىلللَلمودشرحهفىملِمونابنَالقيروانىحنانئلِلالربىوسبق

وأالسطورأىاطوريِم"،أسمهميمونأبنكتابمنوالعلىكتابأيحيئيلآشربنيعقوبوكتب

للملِالس)2(.عشرالرابعالقرنفيذلكوكأن،النظمأوالصفوف

أيدلس،اللِعزرشموئيلالرابيوضعمنفهيتأثلِراًوأكثرهاالمتأخرهَاللَلموديقاسلِرأهمأما

منكذَيرعلىيَفسيرهأحتوىوقدعشر،السادسالقرنفيعاشبولونيا،منوهوب)مهرشأ(ويعرف

والأسأطير.القصص

بينماالأوايل،أى)ريشونلِم(،عشرالرابعالمَرنمنلَصفحتىالدلموديقاسلِرعلىويِطلقهذا،

.الآخرونأى)أحرونيم(،بعدهامنعلىيِطلىَ

كأنتفقدأشلِر،بنويعقوبميمونبنوموسىالفاسيمنكلبذلهالذىالكبيرالمجهودورغم

ايجادإلىالملحهَالحاجةظهرتهناومن،نفسهللتلمودمختلفةيَفسيرايَاإلىأدسخلافنقاطهناك

حاخاما!العملبهذابالقيامبأدروقدللتلمود،موجزةوأحكاموحلولقوانينعلىيحتوىكلَاب

مصدرأً،ميمونبنلموسىالأربعةالنظمعلى1(ه77-1)488كاروجوزيفعلّ!حيث،فلسطين

عنالشرقيلِناللِهودعأدأساختلافبسببولكن،المعدةالمايدةأىعروخ(،)شلحأنالشهيركتأبه

يعللِىَبإعدأدأسيرلسموسىالرابيلمحامفقدهناومن،مكانكلفياليهودبحأجةيفلمفإنهالغربيين

نفسالغربفيلاقىالذى(موسىطرق-موشيه)درخيكتابهوأصدرعروخشلحانكتابعلى

.الشرقفيعروخ()شلحانكلَابلاقأهالذى

مقدمةفييِستخدمونهاللِهود،عندالالزاميالقانونالأيامهذهفيعروخ()شلحانكتابويعد

فيأيهوهأفاسحىَالرابيقامكما،الكتابمنجزءكلعلىالشروحمنكذَيركُلَبسودددراسايهم،

يعليقاتعنعبارهَوهوالنور،شمعدانأىهأور(،)مينورأتأسمعليهأطلىَكتاببلَاليف1544عام

التلمود.عنومجازيةيأريِخية

فيهجمعالتلمودحولكتاباحبيببنيعقوبألّفعشرالسادسالقرنمنالأولالنصفوفي

عينأليهودسماهودديِعقوب،منبعأى(،يعقوب)عينأسمعليهوأطلق،والأمثالوالأساطلِرالقصص

اللَكريم.بابمنإسرايلِل

5(،بيرورا)ميشناكتابهوالعشرينالقرنفىاللَلمودعلىالمهمهَاللَعليقاتأهمومن

العلمأءأهموحررهأ،الخمسينياتأواخرمنإسرأيلِلفىنشرسالتيالتلمود()موسوعةإلىإضافهَ

اللَلمودى)3(.الأدبلكلجلِدهَخالضةوهىالحاخاميلِن،

98.ص،سابقمرجعظاظأ،.

.09ص،نفسه.

.-132أ31ص،سابقمرجع،ينَماحاكإسرائلِل3.
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للتلمودالقيميةالمضامينالعاشر:المبحث

الكتابأتفينجدهأاللَيفالنصوصواحد؟سلِأ!ضمناللَلموديةالنصوصجميعلَصنيفيمكنلا

والعقديهَ.الأخلاقيهَوالمضاملِربالقلِميلَعلقفلِماايَجاهمنأكثرتمئلالدلمودية

الإنسانيالأخاإقيألايَجاه:الأولالمطلب

إلاالناسبلِنيفرقولا،المشتركوالتكوينالوأحد،الإنسانيالأصليقرالذيألايَجاهذلكوهو

يكونوأأنيسلَحقونأليهودجعلمأأنيرىالايَجاهوهذأ،الصالحوالعملالأخالثيالسلوكخائلمن

أنهمأنفسهماللِهوديذَبتبأنمشروطادلهفاختلِار،وأعمالهمأخالقهمفياللَفوقهوالمختارالشعب

النصوصأبرزومنمعنأه،للاختياريعطيالذىِهوالسلوكفإنوهكذاالاخلَيار،بذلكجديرون

ألايجاه)1(:هذأإلىتشيرالتيالللموديِهَ

11.القادمالعالمفيحصةلهمالشعوببينالصالحلِنالناسان11-

11.القديسينلأكبرمساوهوالتوراهَيراعىالذياللِهودىغلِران11-

11.لنفسكترضاهلابماالغلِريعاملالا-

11.كلهالعالمصانكأنهإليهيِنظرواحدهَ،بشريِهَنفساًيِصونانساناكلا-

الحديثيكثرولابلِتك،كأبناءالفقرأءوللِكن،الرحبعلىمفتوحاًبلِلَكاللِكنااللَلمود:فيوجاء

جارعنأبتعدْ...حسناًالناسفىظنكوليكنْصديقاً،لنفسكواكلَسبْأسلَاذاً،لكأجعلْ...المرأةمع

السلطةعنوابتعدْالسلِادة،واكره،العملأَحِبَّ...العدالةمنيَلِأسولاالشريِريَصاحبولاالسوء،

الشريعةفىأياهممرغِّباًللناسومحبأ،السلاموراءوساعياً،للسلاممحباً،هارونيلاملِذمنكنْ...

عنيتفصللا...ببشاشةإنسانأئَوأستقبلْكثيرأً،واعملْقليلاًيكلَّمْمحددأً،وقتاًلتورايَكأجعلْ...

كرأمةلتكن...بمكانهيَكونحتىصاحبكعلىيحكمولاوفايَك،يومإلىبنفسكيثقولا،الجماعة

مَنْ...وفالَكقبلخظأياكعنوتُبْ،الغضبسريعتكنولاكرأمتك،مئلعليكعزيِزةصاحبك

عللِهإبراهلِمأبناءعهدولِنمَضالملأ،علىصاحبهويُخجِلبألأعداد،ولِستخف،المقدساتيدشَر

00011ألاَخرةفىنصيدثلهفليس؟السلام

رحمهًاجعلهاوإنما،جامدةصلايكيجعللايحسلِّيعندما...للزنايقودأنوالطحشالضحك11

المولودون...الدودألىالانساننهايةلأنمتواضعاً،كُنرححِ،رؤوفلأنهيتاركدثهوتوسلالت

ا!هأنهالإنسأنللِعرفللحسأب،مصلِرهموالأحلِاء،البعثمصلِرهموالمويى،الموتمصيرهم

ظلم،عندهلسِ!...يِحأسبسوفالذىوهو،المدعيالشاهد،،القاضي،المدرك،البارئوهو،الخالق

أ،ط،عمان،الكرملدارالظاهر،محمد،سمارةمنلِةترجمهَالمصلِرلِة،إسرأيلِلقرارا!هركابى،يِهوينَمفاط.

391.ص0991،
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خُلقت،عنكرغماًوأنك،للحسابالكلأنواعلمْ...لهالكللأن،رشوةولامحاباهَ،ولانسيِان،ولا

ملكأمامتُحاسبسوفعنكورغماًلَموت،عنكورغماًتحيا،عنكورغماًوُلدت،عنكورغماً

00011)1(.وتعالىتبارك،القدوس،الملوك

بوأجبأتاليهودىويكلفوسقطايَه،وكمألاتهاليهوديل!إنسانمكأنةألايجاههذاويعطي

ولواحتىا:قيلوقد،البشربينالمساواةقاعدةمنوينطلق،البشرسأئرمنوأعظمأكبرومسؤوليأت

)سنهدرين(.ا.أبيكمنأعظمكأنأبى:لزميلهيقولألافيتريبوأحداً،إنساناًإلاأدنَهيخلقلم

التلمودفيالعنصريالايجاهالثلأيي:المطلب

يِضاهيهملاخاصةمكانةاليهوداعطاءخايرمنعنصريةأبعادذاتنصوصأالتلموديتضمن

بالتفوقالتفكيرعلىاليهودحملالذيالأمرومختاروه،أدثهشعبوحدهمفهم،الخلقمنأحدبها

بقيةأمأالبشر،هموحدهماليهودأنالىالحاخأتبعضذهبكمأ،الناسمنغيرهمفوقوالتعالي

غيرالبشرحيالالتلمودلعلماءمدناقضينمودفينعلىينطويوهذأ،وحيواناتبهايمفهمالشعوب

الثانيوالموقف،ادلهصورةعلىخُلىَلكونهإنسأنلكلوالاحترامألانفتاحهوالأولالموقفأليهود:

.اليهودىلغيروألاحتقارالتعاليهو

الخلق،سايرعلىاليهوديللشعبالجوهريالتفضيِلعلىيقومالايجاهلهذأالفكريالأساس

طبيعتهمفياليهودغيرمنأفضلفاليهودبها،ومسلممطلقةحقيقةلهالشعبلهذاأ!هيفالاختيار

الايجاههذاعلىتشهداللَياللَلموديةوالنصوص،غيرهمدوناللهشعبلأنهمشىءكلوفيويقوينهم

ملر)2(:،عديدهَ

المقد!11.الشعببأبناءتدعىلأنها،غاليةإسرأييل11-

11.أليهودغيروليس،بألرجاليذعونالذينأنيَمأليهود،أيها11-

11.كلهالعالمصانقدوكأنهيعتبر،إسرايلِلمنواحدةروحمجرديِصونإنساناكلا-

11.القادمالعالمفينصيبلهأإسراييلاكلا-

11.القادمالعالمفينصبِاليهودلغيريكونالنا-

الجوييم،بيوتفىب!مةيتركواألااليِهودعلىايِجبا)نزيقيِن(:كيَابمنالدإمنالمبحثفيوجأء

رجلٌينفردولالها،مضاجعتهمفىيُشكلأنهأمرأهَ،الجوييممعيَنفردولالها،إييأنهمفىيِشكلأنه

للأوثأن،أبناًستولِّدلأنها،الأجنبيةالإسرأئيليةتولِّدأنيجوزولاللدماء،سفكهمفىيُشكلأنه،معهم

أنيجوزولكن،الأجنبيةأبنالإسرأييليهَترضعأنيِجوزلا..الإسرأييليةيؤلِّدأنيجوزالأجنبدةولكن

328.32-أص،31مجلد،أبوت،نزيقين،سابىَمرجع،البابلياللالمود.

.391ص،إ!ارقر،هركابي.
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يجدومَنْ،السنةفىوأحدةمرهَتُعبدلأنهامحزَمة،الصوركل...بإذنهأالإسراييليةأبنالأجنبيةتُرضع

11.المتِالبحرفىيلقيهأأنفعليِهنين،اليٍّأوالقمرأوالشمسصورةعليهامرسومأدوأت

التيالشهيرةالتلموديهَالفتوىيوردحيِن،مداهإلىالتعصبىالنزقيِصل)نزيقين(كتابوفى

نطحإذا11:فقهيةقأنونيةمادةصارتالتيالفتوىوتقولاليهود،عنصريةعلىللد!ةأستُعملتطالما

يؤرَالغريبثورُنطحإذاأما،التعويضمنيُعفىفإنهأليهودى()غيرالغريبثورَالإسرأييلىثوز

ا)1(.لالشرأئيلىاكاملاًيعويضأًيدفعالغريبفإنالاسراييلى

البهودجمرفلأيوناحترامومحماللفطةأخذ

،الخوفعلاماتلِظهررجلرآهوالآندنأنلِر،فيهأمحفظهَعلىيومأأقيالحاخاماعثر1-

الذينبالفرسلسنانحن،لنفسكبهواحتفظاذهبله:ويقول،طمأنتهبقصدأليهقاموهكذأ

ا)2(.البلاداملكإلىالمفقودةالممتلكاتيعيدون

موتعندللرجللِقالالذكطالشيءنفسعنهميقال؟موتهمعندالعبيدفييقالأنلِمكناماذاا-

115)3(.حمارأويؤره

التيالشعوبيتكوخاصةاليهود،غيريجأه)4(والعدائيةالعنصريةالنظرةالنصوصهذهيؤكد

الأوضحالأنموذجهيأسرأييلأنشكولاوآمأله،طموحايهأمامويتهفالمختار()الشعبهذايهدد

رفضمستوىعلىأوالفلسطينيينضدأليوميِةالجرايممستوىعلىسواء،العنصريألاتجاهلهذا

إسرأييلعلىينطبقلاالعالمفيالدولسائرعلىينطبقفماوأحتقأرهأ،الدوليِةوالقوأنينالقرأرات

ألايجاههذاحسبلهممسموجفاليهود!العامالسيِاقعنوخارجةفريدةحالهَفهي،المعاصرة

(.)ْلغيرهممسموحاًليسماالعنصري

شديدبشكلإسرائيلفيالدينيةالتيارأتمعظميعارضالعنصرياليلموديالأساسهذأوعلى

)6(.العنصريةضدالقوأنينسنجداً

مرجع،الدومالمصرى،زيدانيِوسفوانظر،r.281-7صزارا،عفودا،13مجلد،سأبىَمرجع،البابلىالتلمود10

سابق:

http:// www. almasry- alyoum. com

86.ص،نزيِمَين11مجلد،سأبقمرجع:البابلىاللالمود20

.55ص،اخوتبر،إعيمزر،2مجلد،السأبى30َ

11،جداًمعالبهَمقأطععلىيِحدَويالتلموديوالأدباللالمودأًنالبدايةمنالإفراريِنبغيينَماحاك:إسرائيليدول4.

.28ص،سابقمرجع،شأحاكائبلإسر

).49ص،اتارلمحر،هركأبيْ.

.812ص،السابى60َ
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والمسيحيةالتلمودعثر:الحاديالمبحث

)1(،وينهيفهويهودىغيرهومنكلانإلىالتلموديةوالشروحأتالنصوصمنالعديديتذَمير

ضمنالمسيحيينيضنيفعلىأليهودالتلموديينالعلماءجمهوريختلفلمالأساسهذأوعلى

وعلىوينهيين،يعتبرهمولمالمسلمينأستثنىقدالتلموديينأليهودعلماءمنعددأًأنإلاالوينهيين)2(،

)3(.ميمونبنموسىالربيالعلماءهؤلاءرأس

بالعيدألاحتفاليعلمهمالذىالكاذبالرجلذاكتعاليِميتبعمنمسيحيائدعىاالتلمود:فيجاء

(.ا)ْاالأوثانعابديمنالمسيحيون11أيضاً:فيهوجأءا)4(،االسبتلِلييِومأولعندالديِني

و"الرجلالنجأر"،ابن11:السلامعليهالمسيحإلىلاإشارةالتلموداستخدمهأاليَيالعبارأتومن

11،و"مجنونو"شريِر"،ا)7(،اشرعيغيرو"ابنا)6(،مُعيناو"رجل"،الرجلواذأك)أعدم(11،عُلِّقالذى

.9(ا)ا"مضللو،""وينهيوا)8(،اومشعوذ"ساحرو

يعدبرالذىيؤرأة""مشناكتابهفي12(45عام)المتوفىميمونبنموسىفإنالمعنىهذأوليَأكيد

أسمذكركلماالشرير"الاسمادلهأهلك11عبارهَ:يِذكركان،اليهودىالفكرفيللتملودالشرعيالامتدأد

)01(.يسوع

الامبراطورأصدرفقدأليهوددبلمنولعقائدهملهمأهأنةمنالمسيحيونبهأحسلماونظراً

الإمبراطوريِةأنحاءجميعفيويؤزيعهاليلمودنشربمنعميلادى553عامأوأمرهجوستنيان

)11(.الرومانية

وضعواالذينالحاخامأتإنّأصدرهأ:التيالقوأنينإحدىفيهونوريوسالإمبرأطورلمحألودد

)12(.مخربونلمحوماليلمود

وبيوس،الرابعوبول،الثلثيوليوسأمثالالكنيسةأحبأركباراليالموديةالكتأبأتهذهأدانكما

.681ص،لسابقا.

.881ص،نفسه.

.781ص،نفسه.

56.صالتلمود،فضايح،اناينسبرالأب.

القلم،دارالنَه،نصرلِوسفد.يزجمةالمرصود،الكنزكتأبضمنمطبوعالللمود،بحسبالبهودعقأئدروهلنج،.

71،أط،لمشق 9 A،01هص.

.ههص،سابىَمرجع،انأيسَىبرالأب

57.ص،نفسه.

.46ص،نفسه.

.66ص،نفسه.

.'9ص،سابقمرجع،شاحكإسراييل.

.42ص،سابقمرجعانايسْ!،بر.

!!هـ.:انظر(-393423)الرومأنيةاطوريِةالإمبرإمبراطورا.
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)1(.وغيرهمعشر،الرأبعوبلِندكت،السابعوألكسندر،الثامنوكللِمنتعشر،الئالثوغريِغورىالرأبع،

التلمودكبَالرابعأينوسنتوالبابأالتاسعغريغورىالبابامنكلأدانعشرالثالثالقرنوفى

لأنهابإحراقهأأوامرهمنهمأكلوأصدر،المسيحيةضدوالتجديفالتحقيرأنوأعكلعلىلاحتوايها

رهيبة.هرطقاتانتشارإلىتؤدى

التلمودنسخبإتلافالأوأمروصدرت1244،عامبارسِ!فيمرةلأولالتلمودنسخأحرقتوقد

فىذلكحثثكما.127،عامحتىالحالهذأعلىالأمروبقي1266،عاملويسعهدفيفرنسافى

بيوسالباباأصدر1565عاموفيالبلاد،منأليهودبطردالملكأمرحين5912عامأيضاًإنكلترا

أ-.158()575عشرالثالثجريجورىالباباقاموقد،اسمهمنحتىاللَلمودبحرمأنأمراًالرأبع

التلمود.ضدجديدةبحملات

منتنتقصالتىالمقاطعجملِعاليهوداستأصلفقدأوروربافيالمسيحيلِنغضبمنوخشدهَ

سويسرأ.فيبازلفى)OVAعامظهرتالتيالتلمودطبعةفيوعقائدهمالمسيحيين

للديانهَأليهوديةاحتقارمصدربأنهواتهمهالتلمود،بولندأمدينةمجل!م!هاجم1845عاموفي

اللَلمود.نسخكلبإحراق،بقرنذلكدبل،أمرقدبولندأأسقفوكانالمسيحلِهَ،

شىءأىطبعمنعمنمشلَركاًموقفأًأوروبافياليهودالدينعلماءأيخذعشرالسابعالقرنوفى

للمسيحيينالمسيئةوالمقاطعالكلماتبتغيلِروقاموا،والأذىالاضطهادخشيةالمسدحيينيضايق

إليها)2(.يْشيرخاصهَرموزأًووضعواحذفها،أووعقائدهم

يهود:غيرهممنكلأوالمسيحيينإلىيشيرلأنها)3(،حذفتأوغلِر!التيالكلماتيتكومن

،الأخرىالأممأبناءأحدإسرأييل،بنيإلىينتميلاالذيالشخصمعنأهأالتي)جُوى(أ-

)كوش(أوسامريأى)كويى(إلىالكلمةهذهغيرتوقديحقيركلمهَوهى)جوييم(وجمعها

حبشي.أوزنجىأي

طايفةإلىينتمىالذيذلكأى)صدوقي(كلمةمكانهاوضعوقدكافر،يعنىاللَي)مين(2-

كلمةأحياناًمنهابدلاًاستعملواكمأ،الزنادقةمنالفريسيونأليهوديعتبرهمالذينالصدوقيين

ا!تزأمعدمتلامذيَهوعنعنهشاعالذىأبيقوراليونأنيالفيلسوفأتباعأى)أبيقور!ط(

والأخلاق.بالقانون

)عكوم(لفظهَالكلمةهذهبدلواسلَعملأليهود"،من"محتقرغريبأوأجنبىلِمعنى)نُكْرِي(3-

الكافر.وهو(والبروجالكوأكب)عابدأيومزلوس()عوبيدكوكبيملعبارهَاختصاروهي

.43ص،سابىَمرجع،برنأييش.أ

.44ص،سابقمرجع،خانالإسلامظفر2.

78.صاليهود،عالَايد،هلينجرووكذلك،29ص،سابىَمرجعظأظأ،3
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ولمحد،عندهمالمعنىحقيرةعبارةوهيأليهود،غيرمنالعالمأممومعناها(هاعولام)أوموت4-

ىأأو)كنعانيم(،البابليينأى)بابليم(لفظهَأستعملواكما)أوه(بألحروفالعبأرةهذهاختصروا

اللفظة.هذهعنعوضاًالكنعانييِن

ىأ)فارسائي(وكذلك،سوريأوآراميأى)أرأمأئي(بدلهاواستعملوا،رومانيأى)رومائي(5-

مجوسي.أوا-يرانيأوفأرسي

يذميريحتممؤكدهَ،سُنَّهَ"هناك(:الوسطىالقرونفيالتلمودشراحأكبر)وهوميِمونأبنيقول

إسراييل،أرضفيلمصلحتهأصنعشيءوكل،عباداتهمعلىيشاعدالتيالمقالاتويثي،شيءأي

الأرضخارجأماكلها،بلادنامنأستئصالهمحتىالوثنيينلمطاردةفعالبشكلالعملوأجبنامنلأن

يجبفيَحها،طريقعنأرضأيعلىنحصلحينلكنالأوأمر،هذهبميتلنطالبلافإننا،المقدسة

ا)1(.اهنأكنجدهأالتيالأوثانكلتدميرعلينا

أليهودبعضمنوحتىاليهود،غيرمنالتلموددرسوأممنكثيرعلىالمشكلةهذهيخفولم

منعندالروحهذهويظهر،الناضجةالعقولعلىيتطليولاالفسادواضحهَالعنصريِهَفالروح؟أنفسهم

علىمحظورهومأعمللهممباحأنهويِزعمونالبشريةالكاينا!كلمنأسمىأنفسهميرون

والشر)2(.الأخلاقفسادجوهرهووهذأ،الآخرين

الاسرائيلىالواقعفىالتلمودأيرعث!ر:الثلأييالمبحث

ئيليالإسرالسياسيالوأفعفيالتلمودأير:الأولالمطلب

اليهودىالدينيالفكرفيفعلردةفلسطينفيالرومانيالحكمعلىبأركوخيِاثورةفشلأعقب

الثلاية:التلموديةألأَيْمَانخل!منالتلموديةالنصوصفييتلورت

إسراييل.أرضإلىالشتاتأرضمنلليهودجماعيةهجرةحركهَهناكيكونألايِجبأ-

الأمم.ضدثورهَأىهناكيكونألايِجب2-

اليهود.غيرقبلمناليهودضدمفرطجورهناكيكونألايجب3-

المقصدوكأن،الصهيونيةالحركةظهورحتىاليهوديالدينيالفكرعلىيشيطرالقوأعدهذهوبقيت

يكرأرخشيةفلسطينفييهوديهَدولةلإقامةسياسيفعلأييجنبهوالثلايهَالعهودليالكالأساس

السياسيالمسيحانتظارعلىاليهوداهتمامجلانصبولذلكلها،الوخيمةالعوأقبويَحملالأخطاء

صأرم)3(.بشكلمحرمذلكلأن،قدومهلتعجيِلمحاولهَبأىيقوموأأندونالحلملهمليحققالمخلِّص

.)86ص،سأبقمرجع،هركأبي.ا

.112ص،نفسه2.

.681ص،نفسه3.
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المنافييَأذَيرهامنوالحدالدينيهَالدَوأعدهذهتأولِلإلىسعتددالدينلِهَالصهيونيةأنإلا

لأن،الزمنعللِهاعفاددالقوأعدهذهأنالدينلِةالصهيونيةأدعسهناومنالصهدوني،للمشروع

إلىالهجرةفإنوهكذاالدهودكط،للشعباضطهادهاخل!منالعهدهذانقضتالتيهيالعالميذَمعوب

ممنوعاً.أمراًيعدلمجمأعيبشكلفلسطين

وأعتبريهأليهوديِة،الديِنلِهَألالَجاهاتمنالعديدقبلمندويِاًرفضاًالصهيونيالتأويلهذأواجه

فيماوأذىقتلمنباليهودحلماأنورأصبأركوخيا،يؤرةبعدقطعتالتياللِهوديِهَللعهودنقضاً

)1(.فلسطينفييهوليةلولةاقامةإلىوالسعيالصهيونلِةأيرلاقتفاءنسِجةكان)الهولوكوست(سمّى

وفشلميلادى،.7عامالثانيالهيكليتميربعداليهودعلماءواجههاالتىالأساسيهَالمهمهَكانت

محيطوسطفيحياً،اليهودىِالشعببقاءضمانهىملِلاديهَأ-32135أعوأمبينماباركوخيايؤرة

ددالفكرةوهذهمحلِطهم،فيلأنفسهماللِهودعزلفكرةكانتوهنالهم،المعاديناللِهودغيرمنكبير

مختلفحياةنمطتحديدبقصدالدلمودية)2(،الديِنيهَاللَعأليمعلىالتطويربعضإدخالفيأيزلهأكأن

سفرفيجاءفقدأليهودواللَعالدمالنصوصعلىيمأماًجديدأًيكنلمالاتجاههذاأنورغموملَفرد،

ا)3(.اأمامكممنطرديهالذيالشعبعأداصيَتبعواألااعللِكم1مثلاً:اللاويين

عقدهَمنضاعفقدباركوخيايؤرهَبعدأليهوديةالذاتعلىالحفاظبضرورةالشعورأنألا

فيبالغأثرذاتالدحنلِةالقوأنينوبقيت،اليهوديةللجماعةالإنسانيالمحيطعنوالانفصالاللَملِز

علىالكبيرالشرخحدثحتى)الدلِأسبورا(الشتاتبمرحلةيسمىماطيلهَاللِهوديهَالهويةعلىالحفاظ

أليهود.فيهايعيشالتيالمجتمعاتفيالاندماجإلىدعتالتي)الهاسكالا(اليهوديةاللَنويرحركهَيِد

الشلَأتمرحلةطيلهَاليهوديِةالحياةعلىمسيطرةوشروحايهاالتلموديةالديِنسهَاليعاليمكانت

أستمرارخايه!منومؤثراًفاعلاًالتلمودلِهَالتعاليمتلكأثروبمَي)الجلِتو(،أسوأرانهيارمعوحتى

أليهودية)4(.الهويةضياعمنوالخوفوالتملِزبالتفردالشعور

الدوليلكإلىينتمونناحلِةمنفهمأليهوديِة،للجماعةوأقعاًأمرأًألانتماءبثنائيةالشعوركان

أكثرالدينينظامهمبتعاليميرتبطونكانوأفإنهمأخرىناحيةومنفيها،يعيشونالتيالمدنلِةودوأنينها

ونظامها.للدولةانلَمايهممن

عندخاصةالإسرأئيلية،العلمانيةالدولةفياللِهودلبعضبلنسبهَقايماًبقيقدنفسهالشعوروهذأ

امتداداالإسرايلِليةالعلمانيةإلىوينظرونلحيأتهم،أساساًالسهوديِةالدينيةالتعليمفييرونالذينأولئك

(.؟()ْيهوديأم)أسراييليإسراييلفيالهويةأزمةتعميقفيالشعورهذاأسهموقد،الغريبةلا؟ثظمة

.)68صالسابق،10

916.،ص2.نفسه

2(.02:3)،سابىَمرجع،لاولِون3.

.017ص،سابىَمرجع،هركأبي.

.17.ص،نفسهْ.
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الأسماس،فيدينيةويعاليمعقيدةهيفألأولىوالصهدونيهَ؟أليهوديِهَبينقايمالفرقأنشكلا

صياغةفيللتلمودأيزوجوديِنفيلاذلكأنألاعأمة،بصفةعلمانيسيأسيمشروعهيوالثانية

وفكرهَفلسطينأرضخصوصلِةعلىالتلموديأكيدمنفبدايةالسلِاسي،ومشروعهالصهلِونيالفكر

بللكوانلَهاءاليهودكط،للشعبوالاصطفاءالاختياربعقلِدةومرورأ،الأرضهذهبورايةالإلهيالوعد

للحركةخصبةأرضيةيمئلكلهذلكفإن،المختاروالشعبالمقدسةبألأرضالملَعلقةالمتعددةالأحكام

السياسي.ومشروعهاالضهيونية

تبدووجعلهأواللالموديِةالدورأيَيةاللِهودلِةالديِنلِةالدعاليميَوظيففيالصهيونيهَالحركةنجحتلقد

الوعدويحقيىَ،إسرائيلمملكهَوإمامهَالآباء،أرضإلىالعودة11ومشاريعهامخططايهامعمنسجمة

11.و!دأستهاالأرضومكانة،اثهي

على)هالاخية(دينيةدولهَإقامهَفكرهَدبلتقد،الأقلعلىالراهنوقتنأحلَىالصهدونية،يكنلم

مسيرةلتصويبومحاولايهمالدلِنيةالايَجاها!منالعديدطموحاتورغماللَلمودى،اليهودىالطراز

تلكمناستفاتقدالعلمانيةالصهيونلِهَفإن،الصحيحالطريقإلى،بنظرهموهدايتها،الصهيونية

كله.العالمفيلللِهودالوحيدالممتلبدورللقيامتحلَاجهمامنهاوأخذتَوالمحاولا!الطموحأت

ملامحهاصيغتأليهوديةالديِانةفيأساس!ةعقيدةفلسطلِنأرضعلىاليهوديةالمملكهَإقامةيَعد

بإرادةالمملكةهذهإقامةأليهودىالدينىالفكروربطالملِلاد،قبلالسادسالقرنفيالبابليالسبىبعد

وددريهمالبشربإرأدةلاإسراييل()ملكالمنتظرالمسيحمجيءخايرمنإلهيهَ(،)خطهَوقدرلَهادذَه

الهيكلسُفيماويحطيميهودا،مملكةانهيأرألَبعالذىوالضعفبالعجزالشعورأنشكولاالماديِة،

اللِهودى.الدينيالعقلفيالصدارةموضعفيوجعلهاالأفكأرهذهبناءفيأسهمقد،الأول

يحقيىَيَجاهبشرىبعملاللِهوديِقومأنالممكنمنويصبح،القوىموازينلَخللفعندماوهكذأ،

عليهالشرعيةوإضفاءالعملهذألتبريرشَسعومعانيهاالنصوصهوأمشفإن،السياسيةالديِنيهَرؤأهم

بركوخيا(.،المكابلِين)يؤرة

اليهودغالبيةرفضفرغمالديِنية؟التبريِريِةلهذهالمعاصرالمثالهيالصهلِونيهَوالحركة

الغربيالللِبراليبالأنموذجمتأثرةعلمانيةحركةلكونهانظراًبدايتها،فيالحركةلهذهالملَديِنلِلِن

منيسلَوعبويَأويلاًمسِّوغألهوجدالمتدينينمنكبيرأجزءأأنإلا،الدينيةأليهوديةلللَعليمالمنافي

إسراييل(.)دولةالسيأسيومشروعهأالصهيونيةالحركةخلكه

عمليةلبدأيِةمرحللأًويَمثلاًاليهوديةالدينيةوالأحلامللرؤىيحقيقأأليهوديةاصبحلَاهذاوعلى

والشروحاتالدينيةالنصوصيَلَضمنهاالتياللِهوديِةالديِنلِةوالنبوءاتاللَوقعاتويحدَيىَالخلاص

)المفدال(.الديِنيالقوميالحزبهوالدينيةالصهيونيهَلهذهنموذجوأوضحالتلموديهَ،

لإشعألمباشرأًسبباًتكونانيمكنوالتي،اليهودىالدينيالفكرفيخطورةالقضاياأكئرمنأن

الاتجاهبينالواضحألاخلَلافورغم،الأقصىالمسجدموضعفيالهلكلإقأمةفكرةهيدمويِة،حرب
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فكرةأنإلاالرأهن،الودفيبنايهوإمكأنلِةالهيكلمكانحولالصهيونيالدينيوالايَجاهالحريِدى

أهميتها)1(.علىخالفلاأساسيةلمحضيةيقتلعامةبصفةالهيكلإلمحأمهَ

الهيكللبناءلِهوديهَمحاولةلأىممانعتهيظهرالإسراييلىالرسمىالموقفأنمنالرغموعلى

موقعيجعلالتىاللِهوديةالديِنيهَالرؤيِهَيَدعمالصهيونلِهَالدولهَأنإلاالأفصى،المسجدموضعفي

نفسه.الأقصىالمسجدموضعفىالهيكل

للاثارنظراالإسرأييلىالمجتمعفيكبدربتأييديحظىلاالأقصىالمسجديحطيمفكرةأنومع

زوالبضرورةيعتقدونالإسرأييلييناليهودمنوأسعةقطاعاتأنألاذلك،عنتنجمقداللَىالخطيرة

المسيحى.الخلاصعمليةمنمتأخرةمرحلةضمنالمستقبلفيالأقصىالمسجد

القبولوعدم،الغربيةالضفةمنالانسحابيَحريمفيواضحهَالتلموديةالتعاليممعالميَظهركما

قضيةمجردالمسألةيَكونأنقبلأليهوديةالديِنلِةالوصايِاينافيلأنهذلك،علىيتصسلامأيقاقيةبأى

يهودأ)3(.زفييقولكماالوصايِا)2(يتكأمامالذَانويِةالقضايامنهىالأمنفقضيةأمندة،

ويؤكد،القدسفيالعيشأليهودغدرعلى)الهالاخأ(التلموديِةالأحكاميَحرم،أخرىجههَومن

ددمالحكملهذاوكأذَر،القدسفيبالسكنالغرباءمنلأحدالسماحبتحريمالحكمهذا(ميمون)ابن

قدالكنيستأنإلا،القدسفىالسكنأليهودغلِرعلىيحرمالكنيستإلىقانونمسودهَكاهاناالحاخام

3/12/8491)4(.فيالمشروعهذارفض

ييليالإسرالفانونىالوافعفىالنلمودأيرالثلأيى:المطلب

قانونلأىينبغيالتىالعدالهَقيممعالتلمودنصوصتتنافى

التلمود:فيجاءالأحكأم،فيوغلِرهأليهودىبينيَميزالتلمودية

اليهود(غير)أينوحأولادسروَإذا11وجأء:(،ا)ْاالموتيِسلَحق

ولهم،أدثهأعطاهأالتىالوصاياخالفواقدلأنهم،الموتيسلْحقون

ثورَيهودىيؤرُنطحاذا11فيه:وجاء(11)6(،اليهودى)غيرالأمي

قدمهَبجملِعالأمييِلتزمبالعكسالأمركأنإذاولكنالأضرار،

اليهوديعلىومحرمالإسراييليين،غدرمنالصالحأقلَل11وجاء:

النصوصمنفألعديِدبها،يتسمأن

فالأمىإسرأئيلياًأميٌّضربإذأ11

جداً،طفيفةقيمتهكانتولوشيئاً،

يِضرواأنلهمفمصرحأليهودأما

منشىءاليهودىيِلزمفلاأمى

ا)7(،لللِهودىاحصلالذىالضرر

منأ!أممباقيمنأحداًينجىأن

237.ص،4991،أط،الالَأهرة،المدبولىمكتبة،الكريمعبدمجدييَرجمهَ،اليهوديةالأصول!هَ،لانداوددفمِدا.

.731ص،سابقمرجع،هركابي.

.71هص،نفسه4.

.781ص،نفسه.

73.ص،سابىَمرجعروهلنج،ْ.

78.ص،نفسه6.

V،نفسه. 8 S.
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امناأيضا:وجأءا)1(،الوينهييناأحدحياةحفظيكونبنلكلأنهفيها،يقعحفرةمنيخرجهأوهلن،

مكتوبهومأوحسب...العقابمنيُعفى،ميتةأجسأدوفوقيهودى(،)غيِرغوىفوقزيتأيصب

ا)2(.اكذلكليسواالغوييملكنبشراً،يذعونإذنأنتم،بشرهممرعاىقطيعاقطيعي"،)اليهود(أنتم

منالعديدفيالمتضمنةالعنصريةالروحليلكامتدادهوإسرأييلفيالعربيِلقاهالذكطالتمييِزإن

وشروحايها.التلموديهَالنصوص

فيالإسلاميةالمقأبرمئاتأزيلتولذاغدرهأ،دوناليهوديهَالمقابرحرمةالتلمودويؤكد

ضجةحديتولكن،احتجاجدون،أبيبيلهيلدونفندقلبناءالمرا!إحدىفيوكانتإسرأيدل،

)3(.الأردنيالحكمأيأمالزيتونجبلعلىاليِهوديةالمقبرةيغسررتعندفاكبرى

فقطمذنباليهودىغلِريقتلالذىأليهودىأنعلىاللالمودينصالقئلبأحكامسلقوفبما

بطريقةأليهودىغيرموتفيالتسببأما،المحكمةعليهأيعأقبلاالتيالسماءشرايعضدبخطيئة

أبداً.خطيئةيعتبرفلامباشرةغير

سوأء،إعدامهفيجباليهوديةالقضاييِهَالتشريعأسسلطةيحتاليهودىغيرالقاتلوقعوإذأ

يعالمحب)4(.فلاأليهوديةالقايلواعتنقيهوديةالضحيةيكنلمإذاولكنلا،أويهوديةالضحيةأكانت

ساكنأقيرالذىأليهودىان11مجرماً:يِعتبرلاأليهودىغيريقتلمنأنإلىالهالاخاويَشير

(.ا)ْبألموتاعليهيحكمألايجبغريبأ،

الغريب()الساكنعنحديئهسلِا!في!هوديالحكميحتاليهودسيْهرأحكاملىالللمودويشير

11.خدمتكمعلىيقومونوسوفحكمكميحتيكونون"سوف1(21:)5التثنيةسفرفيجأءماإلى

يقولكمالليِهودوعبوديِتهبخضوعهمرهوناليهودىالمجتمعفيالدهودىغدرقبولفإنوهكذا

ا)6(.أليهودابينرأسهيرفعوألايخضعأناعليه1ميمونبنموسى

ظلفيأليهوديةالدولةيسكنأنيمكنأليهودىغيرأنإلىأليهودالحاخأمأتبعضويذهب

التالية:الشروط

السبعة.نوحووصاياأوامرقبولأ-

الجزية.دفع2-

)7(.والعبوديةالرقيقبل3-

.09ص،السابىَ.

19.29،صالللمود،فضايحبرانايسَ!،بيأي،الأب.

.16صساب!،مرجع،ينَماحأك.

.3rص،نفسه.

.081ص،نفسه.

.831ص،نفسه.

.821ص،نفسه.
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وهي)العمأليق()1(،أنهمعلىالفلسطينيينإلىينظرونالمعاصريناليهودمنالعديدأنويِلاحظ

يقسحالنظرهَهذهأنشكولاالقدماء،الفلسطلِنيينعلىاللِهوديةالدينيةالنصوصأطلقلَهاالتيالتسمية

الهالاخا)2(.مظلةيحتالفلسطينيينبقلرللدَيامالصهيونيةأمامالمجال

فييِجرىبماوعمللِةمباشرةصلهَاللَلموديِهَ،التعليمفيعنصريهَنصوصمنلَقدم،مالكلإن

وغلِراليهودىبيننظرىِمستوىعلىيَميزلاللدولهَالجنأييةالقوانينأنورغمإسراييل،دولة

خل!منالتملِيز،هذاملريدعمونالأرئوذكسوالحاخامأتللقانونالعمليالتطبيقأنإلاأليهودى،

بالهألاخا)3(.بالاللَزامأتبأعهميؤصية

العربيدلَلجوازعنوايِزرشمعونالحاخامإلىالمتدينينالجنودأحدبعئهارسالهَفيسؤالجأء

هذأعلىالحاخامردسياقوفي،العربمنألانتقاموحكما،والأطفالالنساءأو،السلاحمنالأعزل

115)ت(.اقتلوأليهودغيرأفضل11:يقولالللمودمنبفمَرةاستدلالسؤال

فيهاقلَلالتيالحالاتجميعففيأسراييل،فيالقأنونيظبيقعلىالعدوأنيةالنظرهَهذهيؤيز

كفرمل!جمأعيةقلرحالاتوفيهامحاربدن،غيرعرباً،العسكريةشبهَالمنظماتأوالجشَرمنيهود

سِملِرة،بأحكامعليهموحكم،الرأفةبالغةلأحكاميَعرضواأوالقدلةسراحأطلق5691،عامقاسم

أصلاً.يضدرلموكأنهاالأحكأمتلكيجعلممانفاذهأ،قبلعنهميفرجكانمافغالباً

عأمحربخلرالعربالفلاحلِنمن05-.7قيرعنالمسؤوللاهيسينَممعونذلكعلىومئال

491،Aبعدفيماوأصبح،غوريونبنيذخلبسببشكليةمحاكمةبعداللَأمالعفوالمجرمهذافنِحفقد

(.)ْاليهوديةللوكلهَعأماًمديراًاخييرالسبعينياتأواخروفيمرموقاً،محامياً

ويرحيلهمالفلسطينيينطرد

أنيعتقدونالتيإسراييل()أرضلأنها،فلسطينأرضفيالعربلحقالنافلِهَاللِهوددةالنظرةإن

بعضذلكويؤكد،طردهمينبغيولصوصامجرميناليهودنظرفيالعربجعلقداياها،منحهمادله

ساكنيكلمنيتخلصوأأن"يجب:الدينيةوالشروحأتالنصوصببعضمسلَدللِنالصهالِنةالحاخامأت

(23:52)عثد"الأرض

،الأرضتستردوناسوفا:الفقرةهذهشرحفياللَلموديين،العلماءأحدوهو،راشيويِقول

اذبحبل،منهمأحديَبىَولاجميعأ،دمرهمالعماللِىَ،واضربالآن+اذهب)3:ها(:الأولصموئيلسفرفىجأءا.

والحمار!.والجملوالماعزوالئور،الرضيعوالطفلوالمرأهَ،الرجل

236.ص،سابقمرجع،لانداوليفدِد.

.341ص،سابقمرجع،شاحاك.

أ.riص،نفسه.

http://kotob.has.it.041ص،نفسهْ.



استيطانإلىيدعوالأمر"أنيرىفهوا)1(،افيهايَسكنوننلكوبعدسأكنلِهامنتخلصونهاوسوف

نظرفيوثنىوكلمةمكأنهم"،أليهودويؤطلِنالأويأنعابدىطردعندهيعنىوهذاإسرأيدل(،)أرض

لِهود)2(.غلِرهممنجمعِلَشملراشىالحاخأم

الأمرهذاتحقيقأجلمنجميعاًفيهسنلَنادىالذىِاليوم"سيأيىهسِ!:سِمراييلالحاخامويقول

ا)3(.العمالييدَالتدمير،سماويةدينيةحربخل!منفلسطلِن(منأليهودغير)طرد

لأن،والرضعالأطف!ويَدمير!تليعنيالأمرهذاإن11:روبنشتاينأمنونالكنيستعضوويقول

ا)4(!االلهشعلاضدالحربيِعلنون(الفلسطشِيين)يقصدالعمألقهَهؤلاء

أليلىالاسرالاحنماعىاليدافعيىالتلملددأير:الثالثالمطلب

ذلكويِفرز(،أليهود)ْعندالمجتمعىبالانفصالالشعوريغذيانالللموديةوالشريعهَالتراثإن

اليهودوبينالمتدينينوغيرالملَدينيناليهودبينوالعدائيالانفعأليوالسلوكالفكرمنأنساقأًاللَراث

أليهود.وغيرعموماً

التعاليمفيمفاهلِميلاثةأهمالعايلةوطهارهَ)الكشير(الحل!والطعامالسبتأحكامويعد

)6(.صعوبةأكثرويَجعلهأاللِومدةالإسراييليهَالحياةفيواضحبشكليؤثرالتى)الهالاخلِهَ(الاجلماعيهَ

النصوصمنعددعلىمعتمداًاليهودعندألانعزأليهَالانفصاليةالنزعةالللمودكزنلقدْ

بلِنمحسوباًغيرمنعزلأ"يِسكنأنهإسرأييلشعبعن)23:9(العددسفرفيجاءمأمثلالتورأيتِة،

11.الشعوب

علىوالتسلطبالتفوقرغبةعنهنبعكْدلهموتأييدهإسراييللشعبالذَهبأختلِارالاعتقأدإن

العنصريهَالنظرةوهذهوأستعبادها،الأخرىالشعوبإلىباحتقاريِنظرونأليهودوجعلكلها،الشعوب

النهايةفىستقودلأنهااليهود؟المثقفينمنعددباعترأفحتىذايها،اليهوديةعلىخطراكبريضل!

العالمفياليهوديةيقل!التيالأيجابيةالرموزكلعلىوستقضى،الخأصميرأثهممناليهودنفورإلى

)7(.الخارجي

معاديِةأخرىويعاليمخصوصاً،إسرائلِل()أرضفييِعيشونالذيناليهودلغيرمعاديِةتعاليميفّه

العديِدإلىيِمتدنجدهبلالحلِأة،جوأنبمنجانبعلىالعداءهذأيقلَصرولا،عامةبصفةاللِهودلغير

.771صساب!،مرجع،هركابي.أ

.)78ص،السابى20َ

.971ص،نفسه.4

.971ص،نفسه.

.482ص،سابىَمرجع،لانداوْ.

.4of-1ص،نفسه6.

2ص،سابقمرجع،هركابى. 2 r.
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دفعهمأوبئرمناليهودغيرإخراجيجبالا1التلمود:فيجاءفقدالعمللِة،والأحكامالتشريعاتمن

انقاذيجوزفلااليهود،معحربحألهَفيليسوأالذيناليهودغيرمعيتعلقالحكموهذاالبئر(11،)في

لغيرمأهولةبنايةبجواريمرالذيأليهوديّالتلمودُويحض)1(،الموتمشارفعلىكانإذأمنهمأحد

ألانتقام)2(.ربيشكرأنفينبغيمدمرةكان!إذاأماليَدميرها،الربيدعوأناليهود

عالثةيقيمامنا:يهوديةيخرامرأةهعكلأيتإذاالجنسيةالملأقةإلىالئلمودنظرةوتختلف

زوجةلا(أخيك)زوجةمكدوبلأنهالموتلعقوبةيتعرضلاأليهودىغيرزوجةمعجنسية

.(3ا)ايبالغر

بشهأدهَالإدلاءاليهودىلغيريِحقف!؟البهودية؟المحاكمفيالبهوديجمرشهادةالئلمودويمنع

من،يشبهاليهودىغيرووضعبلفطرة،الكذبأليهودبغيريِفترضلأنهالحأخاميهَ،المحاكمأمام

يقبلالحاضرالولمحتففي،الممارسةفيأسوألكنهالدهود،والأولادوالعبيدالمرأةوضع،نظريةنأحية

شهاديهم)4(.يقبللااليهودغيرلكنالحالاتبعضفيالمرأةشهادةأليهوديةالمحاكم

التلموديهَالبراغماتيةالنزعة

حكمفإنالمثالسبيلوعلىالملايم،الدينيالحكميحديدفيدورأًللواقعالتلموديةاليَعاليِمأعطت

فهنالمحوياًإسرائيلشعبكانفإذأ،اليهوديالشعبقوةبحسبيختلفأليهود()غيرالوينهيينمعالتعامل

)أرضعلىبالعيش)وينهي(لأيالسماحالمحظورمنويصبح(،الغريب)الساكنحكميحلبيقلهيمكن

إسرأييل(.

الذكطالسبتيومأحكامفيجاءمأاليَلمودفيالبرأغمايتهَالنزعةعلىالوأضحةالأمتلةومن

خلكطمناليهودمصالحلتحقيىَالسبتيومأحكامتجاوزيمكنكيفيوضحفأليالمود،العملفيهيحظر

خاصميدانإلىمؤقتأوتحويلهارمزيةبصورةمنطقةوإغلاىَوالأسلنالعواميدبعضأستخدام

فيبهيعملالحكموهذأ)أيدوف(،اسمالتلمودعليهايطلقالتيالأعمالببعضأستثناءفدهِيسمح

ويمكنوأوروبأ،المتحدهَالولاياتفيأليهودفيهايعيشالتيالمدنمنالعديدوفيإسراييل،مدنأغلب

السريعةوالطرقوالأنهارالبحأرشوأطئيشمل)أيدوف(أ!هذهمنكبيرهَمناطىَيُدخلأنللحاخأم

(.)ْالمناطقهذهفيالأعمالبعضممارسةمنأليهوديتمكنحتى،الطاقةومحطأتالهوأيفوكأبلات

(.)ْالمناطق

فيالمملوكهَالأرضبقاءعلىيتص!اليلموديعاليمفإنالنفعيِة،النزعةهذهعلىآخروكمثال

iأص،سابىَمرجع،شأحاك.أ 2 ، 1 i.أ

).68ص،نفسه.

.561ص،السابىَ.

.581ص،نفسه.

.42ص،سابىَمرجع،لاندوْ.
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إسرأيلِلفيالاقتصاديةللمصالحالأمرهذألمخالفهَونظراً،سنينسبعكلمرةزراعةدونفلسطين

صورلِةبصورةالإسرأيلِللِهَالأراضيبلِعخلالمنالحكمهذاعلىالد!ودالحاخاماتيَحايلفقد

بعديانيةالأرضببيعالمشترىيتعهدأنعلىاليهودالحأخأماتكبلِردبلمنيِهودىغلِرلشخص

لللِهود)1(.السبلَلِهَ()السنةنهاية

عنالإعلان(ندري)كولوتسمىالغفرانيومعشيةأليهوديؤديهااللَيالصلاهَطقوسفيوجاء

منيتحللبمنالوذَوقيمكنفكيف)2(،القادمةالسنةفيالرببأسمستقسمالتيالألِمانجميعبطالين

يِقسم.أويعاهدأندبلسلفأًوعهدهقسمه

قويِة"نزعةوأوريثَهااليهوديةالدينلِةالممارساتعلىاللالموديِةالنفعيةالنزعهَهذهأذَرلَالقد

الاجتماعيةالحياةفيالديأنهَولأنالأريؤذكسية،اليهوديةللديانةالمفسدالتأيثِربفعلوألابلَزاز،للتحايِل

علىيأيثِرهادرجةبنفسليسأليهودعامةعلىيَأيثِرهافإن،الاجتماعيةالمؤيزا!احدهي،العامة

ا)3(.الديِنلِهَاالأحزأبوزعماءالحاخاماس

يملىالإسراكتصاديالواقعفىالتلمودأير:الرابعالمطلب

يجيزكماا)4(،امباحةاللِهود()غلِرالأجانبسرلمحةيرىكانصموئيلالرابيأن11التلمودفيجاء

يغفرلاادلهإن11(:)ْلصاحبهيرجعهولايأخذهأنيهوديغلِرفقدهمالعلىيعثرالذيلليهودىالتلمود

ا)6(.المفقودامألهلثمييردليهوديذنباًيغفر

)أرضفيوالبلوتكألحقول،المنقولةغلِرالعقأرأسبيعمناليهودكطالتلموديةالشريعهَوتمنع

)7(:بشرطينالبيوتبتأجيروتسمحاليهود،غيرإلىإسراييل(

التخزين.ملرأخرىلأغراضبلللسكنيِسدخدملاانأيدلاً:

المعني.للبي!المجاورةمنأكثرأوبيوتثلايهَيؤجرلاأنيلأيياً:

إسراييلأرضفياليهودغيرإثامةرفضمناليهودلغيرالأرضامتلناجازةعدميِنبثقكمأ

)8(.مؤقتةكإقامةالإفامةهذهمعواللَعامل

التلموديِةالمراجعغألبلةلكنليهودى،لِعطحهقرضعلىفايدهَيقايسيمناللِهودىاللالمودولِمنع

73.ص،سابقمرجع،شاحاك.

.97ص،السابق.

.08،18ص،نفسه.

82.ص،سابقمرجعروهلنج،.

.561ص،سابىَمرجع،شاحأك.

.Arص،سابىْمرجعروهلنج،.

.أ311،46ص،سابىَمرجع،شاحك.

.461ص،نفسه.

Irhttp://kotob.has.it



دينياً)1(،واجباًلِعداليهود()غيرالأغيارمنلأحددرضمنالفايدةمنممكنقدرأكبرأخذبأنيَفيد

ا)2(.ابالربأإلاالأجنبىيُمَرضأنلللِهوديمصرحاغلِر1التلمود:فيوجاء

وألاسلَحلاءالعالمأنحاءمناليهودالمستوطنيناجتلابفىواضحاًالتلمودىالديِنيالأيزويِبرز

فالدافعالصهِوني،للكيأنالمادىالدعمالدعموجمعالمستوطناتوبناءالفلسطينِيةالأراضىعلى

الذينأولئكوحتىفيها،والاستيطانفلسطدنإلىللقدومالدهودىيحركالدىالدوافعأهمأحدهوالديني

فيجأء،الصهيونيللمشروعالمادىالدعمبتقديمملزمينأنفسهميرونفإنهمالهجرةعنيمتنعون

أرضعلىيعيشونالذيناهؤلاء1وجاء:ا)3("االوصايأكليعاللإسرايلِلأرضفيالعيش11التلمود:

ا)4(.إلهالهمليسخارجهايعيشونالذينوهؤلاءإله،لهمإسرائيل

وربمااللِهودكط،علىللسطوخلافااللَلمود،فيمحظورافلسِ!البهوديجمرعلىالسطوأها

المحلالة،فلسطينفيالفلسطيندلِنأملنعلىالسطوضدالحاخأمأياودوفعدمسببالأمرهذأيِفسر

(.)ْمنهمجدأًقللِلعددسوى

الخلايمة

الانفصاليةالعرقلِةعلىالقايضهَاليهوديهَالهويِةصياغةفىكبدرأثراللالمودىللتراثكان

بهامرالتىالتاريخيهَالمراحلصعوبةرغموالبقاءألاستمرارمناللِهودمكنتوإنوالذى،المقدسة

غيرضدللكراهيةالداعمةالمتطرفهَالموأدفكذلككرسددأنهإلاوتعقيدأتها،أليهودلِةالمجتمعا!

الحركةتتبناهاالتيالممارسأتمنوغلِرهاوممتلكايهم،أراضيهمواستلاب،حقوقهموأنتهاكأليهود

الفلسطلِني.الشعبضدجرائمهاخلكهامنوشموغاليومالصهيونيهَ

اليهودأكثرنظرفياللَلموديهَالشريعهَعنخارجأًالصهلِونىالمشروعكانأنوبعدوهكذا،

الدينيهْ.والوعودالنبوءأتلتحقييدَأ!هدةالخلاصخطهَمنوجزءأًمقدساًمشروعأًأصبح،الملَدلِنلِدن

صياغهَولطريقةالدينيةللروحومحفزاًمؤسساًالاسراييلىالسيأسيالوالمحعأصبحذلكممَأبلوفى

الوأقعأصبحأنبعدفهمهاأعلِدددالواقعصداغةفيأسهمتالتيفالفكرهَوتوظيفها،التلموديةالتعاليم

لا؟فكار.ومنطلدَاًمعيارأ

العنصريِة،الديييهَللنصوصممنهجوأنلَقاءسياسىيَوظيفمنالصهدونيةالحركهَبهتقوممأاعن

وعلىالمعاصر،الصهدونيالمشروعصميممنهو،ماديةمكاسبوتحمَيقاليهودمصالحخدمةبحجة

.86،96ص،لسابقا10

87.ص،سابىَمرجع،روهلنج2.

.671ص،سابقمرجع،هركابي

.104ص،سابقمرجع،لانداو

.621ص،سابىَمرجع،هركابيْ
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وأالعنصريةاللالموديهَللنصوصالمؤيسسةوالمأديِةالسياسيةالدوافعفيالبحثفإنالأساسهذأ

)جدليهَوهيبالنصالواقعوعلإقةويقسيره،بالوأقعالنصعالثةفهمفيكثيراًسلِعيننألهأالموظفة

(.والواقعالنص

الصهيونيةالدولةمصلحةفىدأيمايِكونلناليهوديالديِنيللتراثالصهحونيالتوظدفأنإلا

وزيادة،المستوياتجميععلىوالعلمأنلِينالمتديِنينبيناليوميةالصرأعاتمشكلةمنيَعانىبدأتالتي

المسدقلفىالصهيونيالمشروعأنهيأرأسبأبأحديمل!قدوهذاوالعنصريِة،التطرفنحوالميل

القريب.

العربيةالجأمعاتفىالمختصهَللدراسا!منطلقالَمل!البابليالتلموديَرجمةفإنوأخيرا،

الفكراللَرجمةهذهيعطيكماالللمود،فىجاعتالتىوالاشكليهَالكثيرةالموضوعاتحولوالاسلامية

والقوملِةالدينلِةالهويتينبينالمعقدةللعلاقةأوضحتصوروبناءاليهوديةالروحلفهمفرصةالعربي

لللِهود.
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المصطلحالاملللرد
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المصطلحاثمسرد

المصطلح

..........................................................................والأمالأب

.......................................................................الشرأ!ءأبتلا

....................................................................(هيمِأ)اءبرهأماابر

.......................................................................)ألابأء(أبويس

..................................................-.................السماويِةالأجرام
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المقدمة

نقدمأنحاولناحيثالبأبلي،للتلمودالأولىالعربيهَالترجمةمعمتوازيأالمسردهذأإعدأدجاء

بالاستعانةمخللفهَ،موأضعفيالللمودفيوردتالتيالدينيةالمصطلحاتأهملبعضمفصلاًينَمرحأ

فتراتفياليهودالأحبارينهسدرأتفيأوالقدلِمة،الأسفارفيوردماأوذأيه،الللمودفيوردبما

مختلفة.زمنية

المفاهيملتوضيحجالدانمأالمسردهذافيالوأردهَالتعريفأتأنّالعمللهذاالقارئوسيلحظ

علىالحفاظعلىحرصناولمحدمنأ،يذخلدوناليهود،والحاخأماتالعلماءيفهمهاكمااليهوديةالدينية

الأمر،هذايفعلواأنينبغيالناسأنالنصوصبعضفييردفقدالعلماء؟هؤلاءيستخدمهاالتياللغة

يشرلملوحتىذلك،علىيتصأليهوديةأنالمسردهذافيذلكويعنيالأمر،ذأكعنيمتنعواأو

موضع.كلفيذلكإلى

إنماالمسردهذأوأنالتلمود،بهايزخراللَيالمصطلحاتمنآلافايتمةأنالقولعنوغني

بصورةتستهدف،وموجزةمختصرةبصورةلأهمهأوالتوضيحللتعريفمحاولةفيمنهأ،جزءأيغطي

المتخصصين.غيرمنالباحثينأولئكأساسية

معانيهامعبالموازاةالمصطلحاتلمعظمالعبرىاللفظوضعحاولنأأنناإلىالإشارةينبغيكما

للللمود،العربيةالترجمةفيالعبرىباللفظالاحتفاظاعتمدناأنناالأوا:ايثينلاعلَبارين،العربيةباللغة

كلفيلهامباشرمرأدفوجودلعدمترجمتها،يتصعبمصطلحاتيض!الألفاظهذهأناعتبارعلى

نأوشعرناهذا،يومنافيمستخدمةزال!ماالعبريةالمصطلحأتهذهمنكثيراًأنوالثلأيي،الحالات

فييرد(الغفران)يوميعنيوالذىمثلاكدبوريِومفمصطلح،العربيللقارئبالنسبهَمعرفدهاالمفيدمن

حأله.علىالمترجمونيتركهوربماالإسرأييلية،السياسيهَالأدبيات

للتطويرقأبلهَمحاولةوهي،العربيللقارئمفاييحلتقديممنامحاولةهوالمسردهذاإن

مقبلة.مرحلةفيانجازهإلىونسعىبدأيِة،بهنقرّماوهو،والدحسين
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البابليالتلمودمصطلحات

ء-707-7-::7777كا7ع3+7703-33ير7ءع-03و77ع-330333330377؟عع.ع.73-3سع37ع73-03.ع.ة7عع7:777بر.77،:3777707-اا؟نموع.7لاباع

أمراًالواجبذلكويعتبر،لا؟هلللاحيَرامْالواجبْيَقديمهكبيرهَأهميَةالدهوديِةالشريعةتعطي

الآخر،العالموفيالعالمهذأفيالثماربفرحيِقطفوأحدكلفإنا!تزامهذأجرأءومندينياًالزاميا.

ادلهويكريمطأعهَمصأففي"؟هليقددمهمأالواجبوألاحترأمالطاعة"المقدشالكتأب11اليَورأةيَضع

الخروج)سفر(،إلهكالربيعطيِكالذىالأرضفيعمركيطوللكيوأمكأباكأكرممكأنكلفي

9(.30)الأمثالأغلكك"جميِعأوايلومنمالكمنالربأكرم11وأيضاً:12(،0،2

اكل:ديل،ادلهمخافهَمعالمساوىقدمعلىالأهلألاحترأم()أئمخافهَأيضاًالمقدشالكتابيضع

أرضمنأخرجكالذىِالربيَنسىأنافأحذروأيِضاً:3(،0،1اللاوى)سفر!وأمهأباهيِحترمواحد

النكرالآنفيالنصينمنيِستنتج(.يحلفوبأسمهيَعبدواياهيتقىإلهكالرببلالعبوديةدارمنمصر

القدوسلأن،الأهلاحيَرأممبدأاعظمما:اللهيجاهالمطلوبمنصرامهَأكئزالأهلأيجأهالواجبأن

منالربوأكرموأمكأباكاحترم:مكتوبلذايه،احترامهمنأكبرأهميهَيِعطيه)الممجدإ(الواحد

فيالملقاهَالعشبمنالحزمةيالكمئلالشرائعبإيَمام،اياهمنحكبما؟ادلهويخدميكرمبماذا.مالك

الفقرأء.إلىألاحسانالعشور،،الحقلزاويهَ

متوفرةغيرالوسايلهذهكانتإذألكن،ذلكفافعلالوصايا،لهذهالاستجأبةوسايًليَملككنتأذا

فأنتالإمكانا!يَملككنتأن،الأهللاحترامبألنسبةكذلكالأمرلسِر.يطالكلابهاا!تزأمفإن

لآخر.بابمنمسَمولاًكنتلوحتىالوصيةإطأعةعلىمرغم

إلىالاحترامهذأيؤدىعندمأ،لا؟هلتقديمهيِجبمايَتجاوزدثهيقديِمهاالواجبواليَكريِمالاحترام

ضايعشيءإعادهَعدمأوبتدنيسأبنهأمرأباًأنلواليَفكيريمكن.اللهوصاياإحدىمخالفهَأوعصيِان

عليِه،وأمهأباهيِحترممناكل:النصهذايَعليمويجب،والدهبإطأعةملزمالابنفوأجب،عليهعثر

فيالأبيِذكرلي(.الشرفأستحقا!عليهمنكمواحدأكل3(،91،)اللاويِون(السبتبأيِاميلتزمأن

وأباهأمهإنسانكلأليهبأولاً،الأمتذكر3(91،)أحبارفيلكنالخامسهَ،الوصيِةفىالأولالمقأم

لا*بنالنفسيالموقفعلىمبنيِةنظريِةتطرحالفرقهذالشرح(إلهكمالربأنافاحفظوهاوسبوتي

ويِكرميِنحنيأنالابنعلىأنالعألموجودمنذاللّه"11قالمنأمامأوصي.والديهمنوأحدكليَجاه

للأب)الممجدإ(الوأحدالقدوسأعطىلهذأ،والعطفوالحبالحنانيضنحهأمهلأن،أبيهمنأكثرأمه

للخوفيميلالابنأن)ادله(أوحيلقد.للأهليَقديمهالواجبالاحتراممنالأولالمقامفيالأولالمقام

فيالأم)الممجدإ(الوأحدالقدوسأعطىلذلكالتورأة،علمهمنهوأباهلأنأمه،منأكثروالدهمن

الأهل.تجاهإظهارهأالواجببالمخافةالمتعلقةالقيادة

القانونبموجبأنهغير.الوالدينحبمجالفيوالأمالأببينمساوأةوجودذلكمنيِستنتج
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.الأبتفضيليِجبالابناء،واجباتفيخلافوجودحالوفياللَلمودى

استجيبلمن،نفسهالطلبليوجهتوأمي،لأشربماءأعطنيأبي:ليقالإذا:حاخامسُئل

أنوأمكأنتواجبكمنلأنأولأ،أَباكوكرملأمكالواجبالتكريمدععندها:الحاخامأجأبأولاً؟

والدك.تكرما

ي!ملاء

مصرأرضمنيخرجوناللِهودتركعلىلإجبأرهمللمصريينالربوتجههاضرباتعشْرهي

مناليهودنجاوبنلكاللِهود،سكنىأماكنالضرباتيَلكيُصِبولم،الخروجسفرفيوردكما

يين.المصر

ةعءبر-كأع-وسفي؟7ء7ضخععشَإء37َ-7ص*77وأ.بز777:ء3إ4!3بربرفي%نْر-فيبر-ة33ؤ-ص..بركاجعلَأ7في03نرص!بزخبزإبرشترخفيبزبز73لإج7.-عفي-!فيص-77فيعخبرئ.7-7ع77ى:..لى.:7بر.ع..شع3ع!-ع003!3333-جة333.ع7-خ:خ%بزخ3:33.-3-.7.7ع.كا.077-7"7-،.--7/ى،نر.77-777ة-ع3لا--./ة3.--3صبرِ.ءصإ..+:-3فية.33777-3-4.خ."عبرضأبر04.%نرع7:خ-بر-ء-3"بزخ-ء.7.:.7،-%!(7%إوركاخفهزأنجفبتم-ء

واسحقابرْاهيم3الثلايةلمحيْعالألآبأعءع3)الأولأيلِةعالمفر-77ْاية337.لروودقع37اسمرأئيللبئيالأكبرالجدّ

كنعانأرضاءلىالعراقارضفيحارانغادرأنهالتكو-سِالرلمحيالواردةالقصةويحكىويعالوب(

اسمهيكونانهوقررالربلهتجلىكنعانارضفيوهناك،عمرهمنوالسبعينالخامسهَلمحيوهو

لأني)أبراهأم(،اسمكويكون)أبرام(،اسمكبعديدعىولا(:الأعلى)الجد)أبرام(منبدلاً)أبراهام(

أرضفيالإقامهَمنسنواتعشربعدأى،والثمانينالخامسسنوفي.011وأمملشعوبأباًجعلتك

وهوابسماعيللهفولدتله،زوجةهاجرسنوأتبعشرتصغرهكانتالتيزوجتهسأرةاعطته.كنعان

حياتهاولكنعاما،ويلاثونوسبعمائةعاش!سارةأنل-البعضوكان.والثمانينالسادسةسنلمحي

منالتسعينسنفيلإسحقانمجابهافترةمنالفاصلةالفترةوهيعامأ،ويلايؤنسبعيَلَعدىلمالحقيقية

"وكأنتالفقرةمنذلكعلىيستدلونوهمالماية.بعدوالعشرينالسأبعةفيالمنيةوأفتهاحتىعمرها

سأرة".حياهَسنىسنةوعشرينوسبعاًمئةسأرةحياة

فيهاوصمدابراهيمأبونابهأجربتجارباعشره1َنصّه:ماالخأمس"الفصل11أفوتفيجاءوقد

ويعتبر".إسحقيحبهالذىوحيدكأبنك"خذله:قألعندمابإسحاقاللَضحيهَهي:التجارب"وأكبر

محمدوجد،الكعبةوبانيالإسلامومؤسسالمسيحدين،عندالمسلِحليسوعالأعلىالجدبمثأبةإبراهيم

مرة.96القرآنفيأسمهوورد،للمسلمينبألنسبهَ(وسلمعليهأيثه)صلى

.يعقوبوأبوإبراهحِابنوهو،إسحقالأبشالعَصصيَأييفلكوبعدإبراهلِم،هوالآباءعنالقصص

علىأحياناًالمعنىهذأويِطلق،الغابرةالأجيألالىيشلِروهوشأمل،بمعنىالمقرافيآباءأسموردوقد

مصر.إلىكنعانأرضمنيعقوبمعذهبتالتيالجمأعةعلىأومصر،منخرجوأالذلِناليهودجيل
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ذكرودد.ويعقوبوإسحقإبرأهيمهمالمَصص،بهمويتدأإسرائيللبنيالتاريِخبهميبدأالذينالآبأءولكن

فييتلورتالتي،والإحسانالعطففضيلةرمزهوإبراهيمفا!نيلائة،ألاآباءسِممىلااليِهود:حكماء

الحجاجأعتادوقد.الرحمةفضيلةرمزهوويعقوبالقضاء،فضيلةرمزهووإسحىَبه،الربعالثة

مساعدتهم.وطلبالصلاةأجلمنالخليلبلدةفيالآبأءمقأبرزيارةالأجيألجمراليهود

والكاينأتللبشرصوراًالمتقاربةالنجوممجموعاتفييرىأنإلىليلاًللسماءالإنسانيَأفلأدى

،السيارةالكواكبعلىأيِضاًألاسمهذأأطلقوقدأبرأجاً"،11يِسميهاأنعلىالإنسانودرجوالأشيأء،

وأسمايها.الأبراجهذهشخصدأتحولأساطيرعدةُقديمأًئسجتولقد،البروجدايرةمجموعةوعلى

الثابتةفالنجومالسيأرة؟والكواكبالثابتةالنجومبينميزمنأولهمالبابليونالمنجمونوكان

القبهَمنالثابتموقعهايغيرأندونالقطبيالنجمحولحركتهامعالسمأويةالقبةمعيَيَحرك

ية.لسماوا

النبيقالكماشر؟أوخيرمنالبشربمصايرتبشيرهاأوالكواكببتحكماليهوديِؤمنولا

11.منهايخافونالأغيارلأنالسماء؟علاماتمنيخافواالا1إرميا:

وإنحيضهم،فيَرةفيالنساءمنالافترأبعنيتهيكئيرةيعاليِمالمقدسالكتابفيوردولقد

وكيفيةالإنسانبنجاسةييَعلقخأصأكتابأالموضوعلهذاأفردوقدعصى،فقدالتعليمهذأينتهكمن

.الطهارةيحقيقوشروط،التطهر

ضرورةيؤكدالتحذيروهذانجأستها"،فترةخل!المرأةمنيقتربالا1المقدسالكتابيقول

قبلالاعتزالوهذاا.المدةقبلبل،الحيضمدةفيفقطاوليسحيضهنفترةدنوعندالنساءاعتزأل

منالمرأةعلىيتدوماحسبكاملةليلةأوكاملنهارأي،واحدةأونأن"11بفترةيكونالحيضمدة

الحيض.علامات

أولادعلىيحصلفإنهحيضهأفترةخل!المرأةعنيعتزلمنأنالحاخاماتبعضوقال

.ذكور
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37ءبرء!---7ْبر77-..0/03ع7بر3ع.ص.ىةبر-إيفمهر..ء؟فب!%،عْاد!3

بشهرالشهوربدأيةوفقالسأثس!والشهر،نيسانبشهرالشهوربدايةوفقعشرالثأنيالشهر

يخرجونالمحكمهَمنثوبوكاناليهوديةللرواياتوفقاًالشهرفيهالِحددونكانالتىالفترةففى.يتنمرى

عيدسلِبدأمتىيعرفونحتىالشهر،سيبدأمتىالعالمأرجاءشتىفيالدهودمنالمالأعلىيعلنوالكي

كانتإذأمأاليهودعلىفيهايعلنونالمحكمهَمندوبوكانالتيالسلَة،الشهوراحدهووآدار،البوريم

كانواآدارشهرمنالأولاليوموفييومأ.وعشرينيَسعةأكطناقصةأنهأأميومأًثلاثينأىكاملة

باسمتقدمأضاحيأيصبورقربانوتبهايشترونلكييجبونهاكانوااللَي،الشوأدلعنيِعلنون

طائفهَ.أوجماعة

المزروعاتاجتزازأيالهجلِن،أىكلعييمعنكذلكيعلنونكانواآدارمنالأولاللِوموفي

الخامسوفيبينها.الدمييزالموسمهذافييِستطيعالفلاحلأن،العنبحقولومنالحقولمنالمخلالطة

فسدتالتيالطرقبإصلاحيقومونعشرالرأبعوفي،شيقلنصفبجمعيقومونكانوأمنهعشر

عمليهَالخطأبطريقالنفسقاتليعلىيسهلواولكيالحجاحعلىالتسهيلأجلمن،المطربسبب

.الدموليوجهمنالملجأمدنإلىالهروب

كا33سء،7!.يزع.-فينر.فيش.خ7بر-7?،ع؟شإ/ى7ْ-ج.برصكا.:نربركأ.ص7-ءجِة.ْلا،-فيش.ششصتَ..3ْو3-.3.إ3"-ع.خخ-.-كا3لأعخ3:بر77:بم077خ.خ777أ..7،صْى-.-007773-303يزَثط!..!ءكا،.!قه!:.!عكمه!قي!يإلأيز!ت!لاكأأثطثلص!:بخف!7عي!يبئب-%رْيهع

عكا.3ع-عص3،صغعءع-ى7ىِ-ش،3.شخى:ى--لا-.بر.صً،.-ع/-ع.كا،-/.ا--3!3فية3-كأ7ع7لأ373.-/7---؟،ع!377/.خ-لا--.7-0-3ى7ج.:ى7كاء-بر.003ع.؟في.-ة-بر:3؟-/س.فيلمخعءكا3َ!.-ء-في/:برءصسقيص7ةَ-كا+ء-َأَ-ءِ-...!-7.ع.؟.ء3َ-،+فعَبر.--..كا-.3ع-قي3-...،2.في-ميرعتر.:بر.اءخ7إ7ء-3

هي:والأحكَام،العظمىالكباير7مريَكبوبهايعادبلكيللقضاءمُنحتاللَيالأربعالميلَاتوهي

ضرورهَعلىاليهودياللَشريعنصوقد،والخنقبالسيفوالقتلوالحرقالموتحتىبالحجارةالرجم

المحكمةعليهلَحكممنكلجثةوتدفناءعدامه،اودلَلهيِومفيبالمو!المحكمهَعليهيحكممنكلددن

والسدفلهرجمالذىوالحجرعللِها،شنىَالييالشجرةمعهويتدفناءعدامه،اودتلهيومفيبالمو!

بهأ.خنقالتيوالوسايلبهأعدمالذي

-*كا--عفيء7.برفيدع-7ص-ع--عع+-:-لاةكا..ع7،./7َضع3.ءبمِ"خ-.?خ..77.عإء-ع:؟خبرفي7ض72؟إ"!ء3----.؟*ة-ْس:عَ.بر"-77شْ-ءع-فيعءَععفيلأ؟3صوءنننرلم،!ير7%،بر.بم--لثعموولإوممال!ب!نر-%!برةف!3؟-!غ!ععبخفب!نفبن*في-س7،يي

فيمحرماًفعلايريكبالذيالمذنبجسدعلىالجلدعمَوبةويَنفَذوأحد،ناقصاربعونويسمى

العقوبةتنفلِذمراسيماجراءاتكافةعلىنصَّولمحد،ماديفعلفعلاريَكابطريقعنقاصداًاللَوراهَ

الرمبأم.وثي،الضربأت)مكوّت(مبح!لمحي

السوطضربأتومحد،جلدهيتمفلاالصثفهَطريِقعنبالذنبأيَىوالذىالمتعمد،غيرالمذنبأما

ألاأربعينالعثديكونأنعلىأصرواالحاخاماتمعظمولكن،جلدةأربعينتصللتوراةفيالواردة

أربعلِن.إلىالعثديصلأنالممكنمنا!نوَلالمقدسالكلَابانفيجأدلوالأنهم؟واحدةجلدة

المعبد،فيالعصرصلاهَمعالغفرانيوممساءفيالمتهمعلىالعقوبةيتفيذفكرهَسادتولقد

المجلودمو-الآخر،أحدهمبجلدالمصلونيِقوماو،المصلينمنوأحدكلبجلدالشمّاسيِمومحيلا

.الفقرةآخرإلى(الذنوبيغفررحلِم)إنهبمراءة
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الذوالعوامالمئقفينبينخصوصاًكبير،بشكلموجودة5َالشرالأروأحأنالسايدألاعتقادكان

ما:مثأل.الشياطينبوجوديتعلقالتيوالوصفاتالوصايأبعضالأحباريِقدمالتلمود.لمحوأنينييبعور

،واللصوصالوثنيونجمهأنمنخوفاًمصباحاًيطفئمنأن،السبتيومفعلهوعدمفعلهيجب

يومالمسموحةالمسافهَيجاوزعلىأحدهمارغموأيضاًابأمذنبأً.ليسةالشرالأرواحمنوحولمحاً

.أذرعاربعةمنولاكثراءرأديَهبملءهذأفعلقدن-لاانة،علىشر-روحاووينهيبسبب،السبت

المظلمةالأمأكنوخصوصا،مكانكلفيالشريرةالأرواحمصادفةيمكنأنهاليهودويِعتقد

وألينابيعالملوكوبيوتالأنهاريسكنونالجنانيعتقدونالشرقيينلأنوالماءوالخطرةوالقذرة

الحماما!.و

ثلايةمنيتحرزأنعليهالراحةبيوتدأخلموجودفردأي.المراحيض:لإقامتهمآخرمكان

يهربفإنهاالشريرةوالأرواحالشياطينطرداجلومن.الشريرةوالأفىواحوالعقاربالأفاعيأشياء:

ىاعلىالسلامابقاءفيهايمنعالتيالخطرةالفيَرةهوفالليلالظلمأ!،ِعنوتبحتَالضوءمن

-هـ.ص..ش جنيا.نأنحسيهوللكسحص،

ء03--7ْ-َ.لأ-ص3ء!-3ْ-.ْ.ْس-ع-سلم7ْ-3!خ،-ع7:-.،:".ْ:-ءخْعْ،ع--ص*س..-لأ7ْ--07--ْ-..---ع3"فع--.ج-.:ع%-ْ-"خ-ْ.7--7ْْلمع..ء7.!ءإ*!7.كأ-خإ%"ى-ةبزة3"7خ*خفي7بمبِرْ-ْبركاع73"ْ.-ع.خ37--.-.عس--.:ش7--3َ-،ل!ع-%في.ْ..ْ/-*:ْأ.ع-3،ءع-.جة7ْ-3777-77/7:3ع3.كاصنمح!نبينن7.-فيردق-:لتبننغالنة

ع.-،ج37--737-.7/ء،-----ى.?--/.ع،7-.ءكأ-77-س"..7-لا7-ع-س:ة-خ7-0ع-3كا3عكأ33---أخبم--

عندماو،صالحةصادقةروحمنيحسدرعندماأيثه،عندمسموعةيكونالصلاةأناليهوديِعتمد

نحوهقلبهويوجه،مكانكلفىالحاضربإرادةيعملمن.جوابعلىبالحصولجديرا-صلىلكه

منهمسموعةفهيادذَه،ألىوالورعاليَقوىأنسانأيكلمأتيتحسمنوعندماله...الخ.يِسيَجابمصليِاً،

صلاته.فيالاستمرأرفعليِه،مستجابةغيرصلاتهبأنلشعورهالصلاهَع!يمييعومرمستجأبة."

لوحتىأيضاً:ذلكمنوأكثر.صلاتهيكررأنفعليهجوابا،يتلقىولا-أنهانسانشعراذأ

اللحظةحتىالأمليفقدأنلانسانيِجوزفلاأثهدهَ،الرحمةمنييأسفلاعنقهعلىمسلطاًسيفاًأن

الحياهَ.منالأخيرة

07ص7لاعع7ع.ْ-ع773ع73ع2..777ص--7س77ة-:7-خ-نر-خع3..ءْر--07ة*بز-2---3...---إ7730:7ْبز.-ْ---3-خ7خ77لاْ-7-!.-.:.7عة-،"3.--َخ-7ْ7عع7:-ْخع--ع7:77:*برْبر.7-7فىْ:ع-عءةخبرءسش--،ْكا7ْ-ءْ!عإكا-؟إ!/--.؟7-..ْع7د7بز"،..كا،77تعإ---.*-ة--37،ْع؟---!"-ْصكا-ة.كأ-!غنةْ:؟سدالغو!أةىفمفؤ.

ويوراة،الربويَورأةالتوراةكتبالأسماء:منهبدلاًويأييالمقروءةالأسفارفيالاسمدلم

إشارةيشميِهَوردتالتلموديةالفترهَفيولكن.موسىاءلىاعطيتالتيالتورأةتعنيوهياءبراهيمِ،

الماضيمنذاليهودتاريخعلىويحيوي،خمسبدلكويالصدجرءويسمى.الخمسةالتورأةأسفاراءلى

الأخيرالقسمويمص،موسىالىأعطيتالديالربوقوأندنفرأيضوكذلكموسىموتحتىالسحيق

ودفنهمويهيمبدخلولهايحظلمالتيفلسطينارضلرؤيةالتلقمةاءلىموسىصعودقصةالتوراهمن

الربعبدعلىبالثناءالقسمهداو-،اليومحتىقبرهعلىأحديتعرفلمحيثنبو،جبلعلى

اءسرأييل.فيميله-لمالذى
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بهاالتيالقصصكلصدقفيالشكبجوزولاالسماءمنالتوراهَنزلتأليهوديةللعقديةووفقاً

فقرأتالثمانعلىوحسبوالاعترض.موسىويكتبأدثهيقول:الربلسانعلىموسىكتبهاوالتي

آخررأىوهناكيِشوع،كتبهاالفقرأتيتكأنالأرجحوالرأى.موسىموتدصةتحكىالتيالأخيرة

ليسالسماءمنيؤرأةهناكليسيقولوالذى،بالدموعموسىوكتبهاالربقالهاالفقراتيلكأنيقول

الاَخرة.فينصيبله

77--77--7ْخ-)77-7-لاع-7ْ-"-7)3-خ.-"7َْ--ْغع77ْ.َْ-ع----7ْ--7"7-ْخْ-7773؟7-7707-ْء3--ع-"77-7ْة7--ْ--7ْ-"لا717بقلمالبهداسفار

عدأمأ،بالعبريِةكلهاوكتبتالجلد،ع-ْأو"ْرالأدةْ-ْمنعرقاععلىلمحي3"-الأصل77القديمالعهدأسفاركتبت

العهدسفاروأهمأليد.بخطوالكتأبةبألاَرأمية،كدبالقليلفهذأودأنيال،عزرأسفرىمن-شيئاً

هي:القديم

الأولالملوكسفر5-صاموئيلسفر4-راعويشسفر3-القضاةسفر2-يشوعسفرأ-

سفرأ-"الجأمعةسفر9-ونحمياعزرأسفر8-طوبياسفر7-الأيامالأخبأرسفر6-والثاني

نشيدسفر-أ5الأمثالسفر-أ4المزأميرسفر-أ3أيوبسفر-أ2أستيِرسفر-أأيهودي!

سفر2-0إرمياسفرأ-9أشعياسفرأ-8سيِراخأبنيشوعسفرأ-7الحكمةسفرأ-6الأنشاد

دانيال.سفر2-2حزقيالسفر2-1باروخ

-.-..-"-خ--7س---77-77؟ة7ع7خ..خ.7--7-77--ص73.77307ع03-.بز-.!-071عإخ--..نرء؟73-.شبر.لآ773-:إنرخ.ت.*بزى."بر-ش.-لأ"/!نر3-70-.نرنر.بر.في3--ترص!نر3.ش.خ."قيء-خإ--7-..-.؟إ--!يزع.ع377إ-!*-7.-علافي-ع:-7..ى*-بزخص733نرع-7-*7--.-.7تر7-خ/7-ش--لا-7.بر-".--ع-7ع3-07707.ع7-ير37علا--)7لأظبمالريي-اسم

عنيألاسم-وأنماشيءاوشخصعنبسيطايعبيرأألاسميمثل،لاالشرقيينلليهودبألنسبة

أسرأييلإلىأبانالذىهوادثهبأنوالأعتقادهمخاصهَبقدأسةادلهاسماليهوداحاطلهذأ.ادلهطبيعه.. J-LL

.يهوهالمقدسةالرمزيةالأربعةاحرفه

كانتفقد.شكوكأيةيئيرالمستعملةاللغةفيألاسمهذأاسدعماليكنلمالتورأيَي،العصرولمحي

الأربعةالرموزاستعمالأنعلىيدلهذا؟البابليالسبيبعدحتىجداكثيرةالمركبةالأشخاصأسماء

خدمةصلاةفيإلاالاسميلفظلم،الحاخاميةللحقبةالأولىالأزمنةمنذلكنابدأً.محرمايكنلم

الهيكل.

خارجلكن،يكتبكماألاسميلفظالمعبد،محرابافي:اليَاليالنحوعلىالقاعدةصيغتلقد

11.آخربإسميستبدلفالاسم،المقدسالمكان

المعبد،فييوميأًالمتلوةالكهنويتهَبألمباركةالخاصهَالعباراتضمنموجوداًالرباعيالرمزكان

بالخطأيِا:اعترأفأتيلايةالكبيرالكاهنيلفظللتكفير:النهارىالطقسداخلأيضاًموجوداًوكان

:يقول،الثالثةالصلاةيَلكالتلموديِصوغكيفانظروا:المجتمعولطايفهْ،الكهنةولمجموع،لشخصه

الغفرانامنح،باسمكأيؤسل،أمامكأخطأعصا،،الظلمأقترف،إسرأئيلبتِ،شعبك"يِايهوه!،

وعدهوخألفعصا،والذى،إسراييلبيتشعبكاقترفهاالتيوالشروروللخطالِا،وللمخالفين،للظالمين
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ليَطهيركمعنكميِكقرالدومهذافيالأنه:موسىلخادمكالقديِمالعهدوصايِافيمكتوبهوكما،أمامك

03(.-أ6)اللاويونالربااُمأمخطاياكمجميعمنفتطهرون

بحريهَالملفوظوالجروالطوبىالكلياسمالكنيسبأحةفيالمحدشدوالشعبالكهنةسمعوعندمأ

"يباركوهتفوا،بالأرضملتصقهَووجوههموسجدوا،ركعواونقاء،،بقداسةالكبير،الكاهنبصوت

الأبد.وإلىالدوأمعلىالملكالعَدير،العلي،الجلالالعظيماسم

الحأخاميِؤكدهاالممارسةهذهواضحاً.الربأعيالرمزلفظكأن،الهيكلوجودمعالحقبةنهايةفي

لإدارةالمطلوبالسنبلوغهوقبل،مراهقتهفيرةخثلأنهيِروىكهنويَيةلعايلةينتميالذى)تارفون(

سمعتهلقد:وأضافالأكبر.الكاهنبهيدفوهماإلىويتصتالسرادق،إلىأعمامهأحديتع،الصلاة

الكهنة.زملايه،بترتيلمغطىالمقدسألاسمأنلوكماشيئاً،يقول

الكاهنيِشعرعندماوبخاصة،بوضوحالمقدسالاسملفظيَجنبفييساهمأنالاجتهادلهذايمكن

منادأةالأكبرالكاهنعادةامنااليالمود:يوضح.الدينلرجألالأخلاقيالمستوىفيبالانخفاضالأكبر

الأكبرالكاهنينادىعندهاكبيراً،الفاسقيِنالرجالعدديكونعندمالكنعال،بصوتالمقدسألاسم

منخفض.بصوت

كانالمشنا،وحسبوعلانلِهْ.بحريةاللهاسماسلَخدامللعامةيسمح،الأوقاتمنوكَتفيأنهغير

جأع!الوصيِهَهذهأنالمحتملمنألثه.أسميذكرأنأصدقايهعلىالسلاميلقيواحدكلمنيطلب

وتمييزلفصلوأيضأًفقط،العلماسمبل(الرحيم)اللهيقوللاالذىالسأمريّعناليهودييَمييزبهثف

المسيحي.اليِهودىعنالحاخأمياليهودى

يزقدإحدأهافى،للمحكمةمخصصتانساحتانهنالكآبايه،مالَبرةفيالمحكومدفنيِتملا.والشنق

والمشنوقيِن.الرؤوسمقطوعييكونالثانيةوفيبألنار،المحكومينورماد،المرجومةالأجساد

النالنصيحددلذلكالعبيد،علىمفروضةخأصهَأعمالهنالكأننستنتجأنيمكن2.21،خروج

أنأو،سيدهقدميبخسلملزمغيرالعبدفإنلذلك25.93،:اللاويونسفرالرقيقاعملعليِهتفرض

سفرنفسوفيالخ....مريحكرسيعلىيحملهأو،الحماماتفيالآنيهَلهيحملأو،حذاءهيلبسه

للإذول،المسببةوغيرالمسببةالمهمهَحتىبأدأءملزمالعبدأننفترضدد:الاَيياليَعليقنجدالخروج

.25054الأحبار:سفرعنثك(يخدماليِوبيلسنهَإلى.معكيسكنونزيلكأجيرأبلالنصيِدَوللذلك

بييَكوأحبأحبكلأنهعنثكمنأخرجلالمحالأفإنهيفالالَاعدةالعبيد،معاملهَيِخصماأما
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يأكلأنيجوزفلا،والمشربالغذاءأجلمنأ.156،الإشراعتئنلِهَله!خلِراًعندكالإقامةووجد

الخمريَشربوأنتجديداًخمرأًيشربأنيجوزولا،الطازجالخبزلَأكلوأنتالعفنالخبزعندك

الق!قَ.علىهوينامبينماوثيرفراشعلىيَنامولنالمعتقهَ،

فىوناممرضوإذأ.سراحهيَطلقلسابعهَلسنهَوفىسنينسسيخدمالعبدأنالعبرىِالقانونحددوقد

السابعة.السنهَفيحراًيصبحأنيِجبولكنخدملك،فيأيأمهسيعوضيشفىفعندما،معينةلمدةالفرأشَ

13(.150،الإشرأع:)يَثنيهَاللِدلِنفأرغإطاليلهبعدماللَوراةيأمر،خدمتهفترهَالعبدلِنهيعندما

عليهيحصلأذالشريعهَفيمنظماًالوثنيالعبدإمتلنكان.إليهيذفعشيكلاًيلإيثنمبلغالتلموديحدد

لِعلقاهالمبلغهذافرنكا!(،ذَلاثهَيَعادل)السلِلاسحدبثلاثلِنآنذاكالسعرولِعَدرخدمهَ،عقدبموجب

سيدتعويضفيجبثور،قرنمنبضربةالعبدماتوإذأ،الجنسينأحدمنالعبدملكمنكلَعويض

لخسأريه.العبد

العبدلهمايخضعاللذينالمدنيوالنظامالقأنوننفساخلَلَانهبعدالوثنيالعبدعلىينطبقلا

آخرشخصلهسببهاأضرأرعنيَعويضأىيتلقىولاالمحكمهَ،أمأمينَمهاديهتقبللاالإسرأيلِلي.

الذىلسيدهلِعودفإنهالعبديملكهمأوكلينَميئاً،يتملكأنيمكنهولابالكرامهَ(،المس)ملرسيدهغير

الثلايةالسنويهَالأعلِادخل!الهيكلإلىبالذهابملزمغيرالعبدالدينلِة؟النظروجههَومناشلَراه.

لكنهالمكلَوبة.العصايبإريَدأءولااللِوميةبالشعايريقومأنولا،والقاصرينكألنساءفهو،الكبرى

الحألاسفيإلاالمآيغحضورللعبلِدسِممحولاللصلاهَ.اللازمالعددبإتمأمللعبديسمحكان

يَقبلولايشريفهم،أجلمنالصفوفيشكللاالجنسلِن،كلامنالعبلِددفنوعندالإضطراريهَ.

عللِهم.الحدادأوالتعأزى

ع7---7ْ373--7-77ع07ع377ء3-ْععععع7ْ-7--.-*-كا-------7ععْ-بمع!خ.7ْعع3ععْعععإجعاسمثجب)اللهنمآهبئ

:أىصحلِحاً"،سيكورْاهدْأ1أوس"،أستجب7اللهمابمعلْىعالئوراةةلمحي7عديِدة77مرات-عالكلمهَهدْهورديا

أغلبفي)التورأة(،المقرأفي)آمين(كلمهَوردتولمحدنلَمناه.ماهووهذأهكذا،يِكونالأمرليت

وقالالشعبكلاوأجأبا:القسمبمعنىوجاعتشىءكلعلىوالموافقةالأقراربمعنى،الأحوال

11أقينيئمأقينالأبدوإلىالأبدمنذإسراييلإلهالربهوامباركا:الربولَمجيدالبركةبلغةأوأقلِن"،

،بمفردهالمعجزاتصنع،إسرائلِلإلهالربهو"مبارك:آملِنكلمهَمنأطولردكذلكوهناك

11.آمينيمآملِنالأرضكلمجدهوليملألا؟بدمجدهأسمومبارك

إلىآمين"11بكلمةيِتوجهونمنوهناكدعأء،كلعلى"آمعن"بكلمةيردونالحديثالعصروفي

الدعاء.سامعجانبمنالتأملِنهو"آملِن"بكلمهَالردفيوالأساس.المخلصالملك

-.37:ع-33ع-خ3..:عععةع7--،-ع.ع/.-بر-ع.ع.07./ع7.3بر7ع...-ع.كِا--أ-عء.7ى-7إ-.--.!--عع.3.عخ:ع،-..ع773..-!-ع-ع.373عخ7707عععع7ع7-..عع:؟-ءععع.3عءعخ.-ة.صع-7-ة---ء...ة.-فيع7ِ:--7ع---ء؟أأ-.لأ-،ء-.307--لاىعء3.بر.بز-بر-ةبركأعخ7َ.ع7ع؟ع7773-0/3!ع7.--قي3عع:-.7.ع-73ع07..-70.-.،3.7-أ.--َ--ع-.ع،-.---.7/.في7-.بإِءع--؟ع--نر7"ء7ِء"-شإجعع..-عء.3ع-ع/-7ع-سع/ع.عع--7خ-ع-ع.عءع.-/ععلاِيمع-،:خ7-ع3ع-73..70،33.--ع.7ع--7?لأينطاا

الأوأيل،الأنبياءيتضمنالأولالجزء،جزايِنالىويِلمسم-القد-العهد-التوراةمنالثانيالجزء
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الآخرالجزءأما.والثانىالأولالملوك،والثانيالأولصاموئيل،القضاة،يشوع:أسفارأربعةوفلِه

أخيرأً.سفراًعشرأًوأينهىوحزقلِالأشعلِا،أسفارويلَضمنالمتأخرونالأنبياءفيضم

.ء..7عع-....7ع-7..--07ع77ع،0777.33ى-كاخ"-ع-عكا-.ع-.كانم./عء3ع3.7غ-7بر-33::-خ.7.؟007.:خ03م-..فيبز-خخ...ع.ع:7-ع-740.77ء-بز777خ.ش-نر؟.لا-ع:علاع!:77؟7بر3خخء،7بز-3ءضأبر:.77-ضخ-خ3...ءكاخَ:...-..يم.7-:7.ة.،7-:..ع.أ-......7عع707"عع.7:.-3-737---7بمكا37ع.ع-..-ء3:بر-3ع3.سنركا7لى-!7خ.د03.-ع.خَفيبرش.-!7.كأة.ع..000003ع7007ء2كا43كاةإ7لاع33!77خم!

السئهَأياميَطابق336هخ3مئها-ع،لموسىأعطي777أسمماويأًأمرْأ7671َ33ًْ-!جمعتلقد-عع؟سيملايالحبرع!

(،أصبعلكل)سلَةالقدممشطفييلاثون:الإنسانجسمأعضاءعدديطابقأمرا248ًو،الشمسية

عشراحد،الوركفييلاذةالفخذ،فيوأحد،الرضفةفيوخمسةالساوفيأثنان،الكأحللمحيوعسره

الكتف،فيواربعةالذراعفيواحد،الكوعفياينهأنالذرأع،فيوأحدةاليد،رأحةفيثلايؤنضلعأً

شمعهَ،والرأسفقرةعشرةثمانىيحوىالفقرىالعمود،الجسممنجهةكلمن101الكاملالتعداد

التلمود.ذكرهالعجيبالبناءهذاخمسهَ،التناسللِةوالأعضاءستةالصدرستة،العنق

عع37-7-7-377-لا-77ععكا7373--!صبر-ة-عع07733عخع0/3كا3037عةبرع-.دع3ع*عع7ع77703300،7.خشخ7جبرع777%7علا--.3--ع77ع،عخععع77ع-:-؟لاءءَع.ء-نر3خ3لاإ!7:77!3أَع3-:عةخ-ع:-عسع.علاخ-ع..-3!.3ع-307ص..-7-7-ى.ع-7ع.ع737773--عع-7-7لا3/ع307ع33بر3ع-*-7لاع7ص3+،.7-.ع37ءع.خ7.-عر-.-7أ--أ.،ب!

يتكرروقداءفراز،أونزفبسببالفترةيلكويحدث،المرأةبهايضرالتيالنجاسةدلَرأ!من!دره

ابقطاعه.اوالنزفلاستمراريَبعاًيخلَلفاحكامذلكوفيالواحد،اليومفيمراتعدهالعلرههده

.-..--..ع-3؟.-.ع7-7ع:.خ7عععع-ع.بز-.-أ03-7-70-*---.---:،علإ-ء.عكا.ش-:بز7:برعء.بر.نر7عععع7:!ع.ع.ش7..ة..ع7--خ--07عععنر/6لاخ،،ءعءع..في...-.../-...---.-.-3ع-

ع!.----َكاْ---!--بر.3..-؟--"خسخععع-ع7.عؤ--ع..ععو:.ْىَ-07-ْ/----3--ض--خ-،خ.*عْ-7!؟-،ْ.7-07عع-عص7فيءخ.ع...!-.ع.ععلا7خ73-.ء"!..-7-ة-بم--3-ع--.7.ء"،ط.ع-ع-ععالنقمي%-الننخ!ق-!"،نيئءْ

طولاودفنهلحظةحتىالحدأدعليهويِقيمن-انوينبغيأقاربهاحدماتالذىالشخصهو

الخلِشواريداءالملابسيَمز-ظأهرةاللِهودعندالحدأدعأدأتمنوكأنت)آفيلوت(،الموتيِوم

علىوالندبوالنواحالرأسشعرمنجزءوإطألهَ،الرأسعلىاللَرابواءهالةالأرضعلىوالجلوس

محترفأ!.نادبأ!بواسطةالميت

---.-ع---"7في7عنرخع-7خجخْبر3لإ-3ع7أعع+3َ-ععْكاصسة--7ْْ.علا،-ْع07--.-لا7.-كل"كاإعبزج3لأ"3-شَع!عْ-عإجخعبر73.ع/ع3:377!-كا----333ْ-:-ش،عضع7؟ع.3-ع3خع77.ع..ع3.ْ.البتممة--اليخلينيييبئنم3

خل!الكونفيشيءكلأنذلكمنيِللجالأشياء.كلبخلقيبدأأنقبلاللهبوجودأليهوديِؤمن

الحبربلنالمسالةهذهحولحوارحصل،الكونيبدأأنقبلوجدالذياللهملرشيءولابالضرورهَ،

ملرأوليةمواديضرفهتحتلِملكلكنه،ماهركبيرفنانالهكم11:يدَولالأخيركان.وفيلوسوفجمالئيل

أجأب".عملهفيساعدتهالتىوالبحأروالماءوالهواءوالظلماتوالفراغً()اللاشكل"بوهووايوهو"

11بوهواتوهو،'هـوبالنسبةجميعاً.خلمَهمددالمقدسالكتابأنيؤيدجميعهم!ملعونأنت11:الحبر

أناالبروللِنب!الخلاصوليثمرالأرضلتفتحاالشدهَاوأخلىَ،والغنىالثروهَامنح11:ديلالفراغ،الشكل

خلقته.الرب

أمرلأنهالرباسملشمبحيالسماوأ!فوقالملِاهوأيِتهاالسماواتسماءياسبحيهللماء:وبالنسبة

الوأطيءفجرأَ،الظلمةالجأعلفكرهماللبشر،المبلِنالريِحخالقالجبالصانعذأهوفإنه،فخلقت

الجنود.إلهالربواسمهالأرضمشارف
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هذهصانعالربأنأالشروخالقالسلامومجرىالظلمةوخالقالنورمبدعأنا:للظلماتوبالنسبهَ

أشياء11،عشرةخلقتالأولاليومافىالإعلانهذأفيالعدممنبالخلىَالعميىَاليقدننفسويظهر

والنهار.والليلوالماءوالريِحوالظلماتوالنوروالفرأغ()اللاشكلأىولَوهو-بوهووالأرضالسماء

.الكونمنيكوناليَيالأوليهَالعناصريعدادهوهذا

مكانومأييم()شاممنلمزيجمشروحهَكانتالسماء،إلىيشيرالتيالعبريةالعبارهَالسماء:

العنصرين.هذينمنمؤلفالسمأوىالفضاءوالماء،النارأىوماييم()إشأوالمياه

لهاتستخدمالتوراهَلأنبعضها،فوقوضعتطبقاتسبعمنيَشكلصفقدالسماء،مير:الأرض

نأغير،واحدةمادهَمنصنعتاوالسمأءالأرضأنالقولفيمكنمخيلفة.عباراتسبعباليَناوب

يِوحنان:الحبريدَولا؟االكونهذاالممجد"11الوأحدالمَدوسخلق"كيِفعنأصرهأ.بعدديخيالفالأرض

.الكونأيىالمزيجهذاومنمزجهماالالالج،منوالثأنيةالنارمنإحداهما:كرتان

فكرواأولاً،العالمألثهخليدَ)لقدآخرشيءأىثبلخل!الضوءأن11:أسحقالحبريقولالضوء:

(.والفوانيسبالمشاعلأنارهيمومندصراً،بنىالذىالملكبحكمة

منهاكلكونأيأم،يلايةبقي.الكونلخليدَالأولىالثلاثةالعناصرهيوالماءوالأرضالسماء

أياميلايهَبقلِ!.الأولاللِومفيالأرضخلمَ!اهيلل".1مدرسهَرأكطحسب.الأخرىالثلائةالأشلِاء

.عدنوجنةوالنباتالأشجارانتجتحيثوالثألث،والثانيالأول

والقمرالشمسوأنتجت،والرابعوالثلثالثاني،أيامثلاثةوبقيت،الثانياليومفيالسماءخلقص

الضخمةالبحرلِةوالحيواناتوالأسماكالطيوروأنتجتا،الثالثاليومفىالمأءخلىَ.والكواكب

وانتهى؟أياميلايةمنهاوأحدةكلبقيت،والأرضالسماء:شيئانهمأالأوليانالعنصرأن)الحيتان(.

الأول،أياميلايةبعَيت"شماى"مدرسهَآراءحسبأولاً،السماءخلقتالرأبع.أليومفيمنهاالعمل

اليومفيالأرضكونتالسمأويِة.بالأنوارأكملها.الرابعاليومفيبهماالعملأكمل،والثالثوالثأني

اليومفيعملهوأكمل،والخامسوالرأبعالثالثأياميلايهَبقيتالأساسيِة.العناصروانتجصالثالث

.الإنسانهواليومهذاكمألوكأنالسادس

سيِخلصهمالذىوهوأليهود،ينتظرهالذىالمخليسالمسيح)مأشيح(:بالمصطلحهذاأريتط

.وسلامعثلحلِاةحينذاكالبشريِعيشحيثالمشيح(،)أياميسمىجديِدأعهدامعهمويبدأ

يتعجلاليهودىالتاريخفيمسيحانيةحركأتعدةنشوءإلىالمخلصبظهورالأملهذاأدىوقد

المؤسسةالكأملةاليهوديةالدولةنبوءةويحقىْ،ضايقتهممناليهودَداودابنالمسدحُينقذحثِ،النهاية

معالدهودشتاتوييْجمع،الهيكلوفيِهأالمشيدةالقدسوسطهافيوتتمركزاليَورأة،أحكأمقوأعدعلى
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)آلامسِممىمأأوالشديِدة،والاضطراباتالمظالممنفترهَمجيئهويِسبقالمخفص،المسيحمجيء

(.مجيءالمخلص

ءْ-3ْخْع3-33ع33-/ع77ْ7ى777777؟و77-ْ-عْ-3ءع323-عخ03بز.%.+:7،-7ْ7ِ77قي7-7-3لإترْ:.خنر3.ؤخ!ْ:3ْ!خَلاْبم3!بر:.يرير:-:خَج"في:بر"في3-77لا!:ْ!3ع%-.3قني!قت!إعآلأمن703البذَ!سر3ْايريض7

11،المعادأرض11بعقيدةالويثِقلاريتاطهاخاصهَمكانةاللِهودىالوعيفياسراييلأرضيحتلّ

8(.:أ7التكوين)سفرلك"أبديملككنعانأرضكلغُربتك،أرضَبعثكمنولنسلِكلكَواعطِي

أنهوالرباينينلدىالسائدوالاعلَقأد.قبرصجزيرةاسرايلِلأرضيَشملالتلموديقاسلِروفي

وعندما.الاَييالعالمفيمكانةلنفسهيضمنسوفإسرائيلأرضفيمدَاديرأربعةمسافةيَسيرمن

ينعمونوسوفعشر،ألاينهىألاسباطعلىالأرضيَقسيميِعادسوففلسطلِنفيإسراييلشمليجلَمع

وتملَديشَّمعسوففلسطلِنحدودأنكماأزراعية،الأرضمنشأسعهَومسأحأتالعلِش،بحبوحهْفى

وكثافة.املَلاءاًازدادتكلما

يستحقونها،اشراييلبنوكانعنثماإسرائلِل""أرضنسمىكانتفلسطينأنالزوهار:فيوجاء

وإضافاتهمالأحبأرشروحأتفيوجاءكنعأن،أرضأىالغير،باسمدُعيتيستحقونهالاأصبحوأوعنثما

عليها.الرباستيلاءقبلكنعانأرضعلىاستولواالإسراييليينبأنزارا()عفوداسفرعلى

تحاصريتفكلاالتيوالثوريهَاليوميةالطمَوسمنبلسلسةومناسبايهمحياتهمأليهودربطولمحد

التيالمناسبأتومن.فلسطينأرضوبينبينهوالتاريخيالدينيالارتباطبهذادوماًوتذكرهاللِهودى

القدس:يَخريببذكرىخلكهايِحتفلون

همينلِم.أربعات-الأربعهَالنبايَاتبركهَقراءهَ-المظالعيدفيأ-

فلسطدن.فيأليونانعلىأندصارهملذكرىاليهودبهلِحتفلعيدالحانوكا:عيد2-

فلسطدن.أغراسيفأرمنيأكلون-شباطمنعشرالخامس3-

الحربلعبةاليهودالأطفاليلعبحيثبركوخبا،تمردذكرى-عومرمنعشرالثالث4-

بلِلَام.ضواحيفيهضبةوإلىسلِنأء،جبلإلىبرحلاتولِعَومون.والسهمبالقوس

ألالَدس:يخريِبلذكرىوالصومللحداديِخصصونهاالتيالأيامومن

جدأليا-صوم-يَشرينمنعشرالثالثأ-

نبوخذنصر.بواسطة-القدسحصارذكرى-طيبتمنالعاشر2-

أروشليم.فيالهيكلسوراخلَرأق-يْموزمنعشرالرابع3-

التاريخية-التقاليدعلىوبنأءوبلِتارالثانيوالهيكل،الأولالهيكلخراب-آبمنالتاسع4-

إسبانيا.يهودطردذكرى

فلسطين.ترأبمنكسِ!رأسهتح!يوضعفلسطينخارحيهودىيموتعندما5-
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.-ر.3ع7برص.".3!ْ%لا7ص-7ع-نر77ع....فيْ!ععْع":3و7ء-كأع.77-ْ؟7ْْنن.!نر-:--3ْع!كلةا.خ-7بر.!ببئْالبو77-.ول

يستخدمهاالتيالتسميةوهياللّه،العبريةومنهاالسأمدةباللغاتألذَهأيلوهيمِ(-اأييلكلمةيعني

علىالساميونأطلقهااللَيالأسماءمنكثيرعلى)المحل(لفخلوينطبىَالقدماء.الساميينمنالموحدون

بنوأخذشذاىاايلاالاسمهذأاستخدأممنالقديِمالعهدأكئرو!د،اللهمألثه،مل!معبودايهمبعض

ايلاأ(أ:7)يَكوينألاسمبهذالإبرأهيميَجلىالذىالمعبودوهوالكنعانيينعنألاسمهذاإسرايلِل

اسمرحأميماهأآفاالاسمبهذأالمبَروحعلىالصلاهَسملِصولقد(الرحمن)أيثهرحأميم(مالية

السبتيوم)شحريت(الصباحفييتلىصلاةإلىبهويشار،للربالحسنىالأسماءأحدإلىيِشير

يسرائيل!دلاتوت)شَوميرالعبريِةالجملهَفيالأولىالحروفمنمأخوذوهوالققار()الالهأينَمذاىِ!

هذاوكان)شدّاى(،الجدىأصلمنوهيا!هأسماءأحدأيِضاًوهيإسرأئلِل(أبوأب)حارسومعنأهأ

والشياطين.الجنأى)شديِم(بالأكاديهَ،الجبالمنلَأييالتيالشريرةالقوىإلىأيضاًيشيرالمصطلح

شدّاىانوكالواشيء(،كلعلى)القادرأوالقهار()1!هلكلمهَكلَعريفالأحبارايخذهألاسمهذألكن

،صندوقشكلعلىتكونالتي)المزوزأ(البأبيضيمةفيشدأيكلمةفتكتب)الكافي(،يعني

الئقب.من)شدأ!ط(كلمةرؤيةيمكنبحيلشصغيريفبفيهوالصندو!

..ع.ع---37خ-َعة.--.+.ع7ْعلاء3ْ-؟7ء3إ-*:ءع،--:ْ+.؟:َ:"؟-/تر.علاخيز*ء7.!-في.ءغ-ْيرجة-ْ.كأبرلأترَع!بر".-.ى-س-خخ-ةنر.َ-بمقي؟خفي.ع-،أبر7ْبم؟3-بر----س-ع7.ء7.ع3:ءع"-ععع-3-كا-عْعع7-خْكا-خ7"ْلا-ْ-ْ-.ْ.ْ".ْترصءَ:3ةَْ"خ7ْ%عْءالبإهيءَ!فئبه!-ْإيف!أ--

منمختصرةصيغةوهيأيليا"11الموأضعبعضفي،القديمالعهدويُسميهاليهودأنبياءأحدوهو

ذاتالشخصلِاتأحدوهوجلعاد،أرضمنالتشبيإللِاهووالنبى115-الله11ألاسمومعنىإلياهو"11

فلَرهَخائلوأصبح،معاصريهعلىكبلِريأيثِرلظهورهوكانإسرايدل،بنيفيجدأًالمحترمةالمكانهَ

اللِهودية.التقاليدبطلدصيرةزمنيهَ

دينعلىالدافقةالغيرةمنوبروحبالربقوىبلىيمانأجلِالهأبناءبلِنوحلِداًابلياالنبيودفلقد

أضطهادمنيخشَولمألاجتماعي،والظلمالجَورحكمعلىالشديدوسخطهكرأهيلَهمُعلناًإسرأئيل،

مرعلىيُمحلمأيزلهماوكأنله،سُجِّلاإسراييلبنيدينيارفيكبيرينبعملينلمحأموقد.الحكّام

العصور:

الكرملجبلفوقالفينيقدة(صورمدينة)إلهالبعل"11كهنهَوبلِنبينهالكبيرالجدل:الأولالعمل

أنذلكوأثبتكله،!ربانهوأحر!تالسماءمننزل!التيالندرانبمعجزهَخلكهوقامالجماهير،أمام

11."بعلأنبياءجملِعبقتلوقامأيلوهيم،هوالرب

هيزرغيلي:نابو!كرمفىإسرائلِل(دولهَملوك)سابعآحابللملكإلياهوتعنلِفهوفلى:و!ل

جماهيرالياهوالنبىأيقظَالأعم!وبهذه.الربأماملخضوععلىالملكوأرغما؟وريتاوكنلكأقتلت11َ

الواردةالقصهَوحسب(.والربالعجل)جمادةالقامحلَينيتجأوزوالاأنْوعلّمهمالأخلثي،سبايهممنللِهود

ويَعتقدالسمأء،إلىنأرمنوخيلنارمنمركبةفيصعَدلنبيلياهوفإن11(2:الثانيالملوك)سفرفي
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الدهودى،الفكرفيالغدبحة،الأركانمنهذايومنأإلىإلياهوبقيولذلك،الآنحتىفيهاموجودأنهاليهودُ

الدينية،القصائدوفيالصلواتفيمحترمةمكانهَابياهوويحل!والمدراش،اللالمودفيغهالحثلثَوكَثُر

كملنيُطبرحيثختأنه،عندالوليدالطفليحميلكيليهودبيوتكلإلىيأيَيإلياهوأنأليهودبينوشاع

الياهوأناليهودأعلَقدكما،للطفلالخدانبعمليةيقومواغدماوذلكإلياهو،كرسيعلىسيجلسالذىالعهد

أليهود.لفقرأءالمعين

بالخلاص،اليهوديبشرلكيجمعةكلمساءفييَظهرُإللِاهوفإناليهوديةالئصورأتوحسب

)السيدر(.ليلةفياليهوديلَناولهالذىإلياهو()كأسبهذأالخلاصلدورويرمز

سلسلةوفياليهود،ختامحلَىالصنَمناختامبينماالفترةفيالأحبارعلىذلكبعداللدَباكَتصروقد

وفيالمشنافىالموجودةالهالاخأ)آباءاللَناييمبينوص!حلقةبمثابةالأيموراييم"11اعتُبرالتلمودتقأليد

اليهود.ختامقربعملهمبدأواالذيِنالسبورايلِموبينالبرايلَأ(

فأحياناًمخللفة.مناهجالمشنالأقواليقاسيرهمفيالأيموراييم"11اتبعهااللَيالمناهجكأنتودد

وفقأالمشنايُفسرونكانوأأخرىأحيأنوفييقسيرها؟يُحدّدوأأنإلىالمشنايقسيرفىيتجاللونكانوا

11يِشرحهاالذىالتنايي11بواسطهَجزءكلأنويُحذدون،مختلفةأقسامإلىالمشنايقسمونوكانوأللبرأيتا.

11.المشنا11معألاخلَلافالأيمورأيلِممنهجفىيجوزولا

وفي)علامة(،"سلِناى"لقبعليهميُطلقالتناييمأفوالفيالفائقهَالخبرةذوىالأيِموراييموكان

فترةوتُقسَّم(،عظيمومجادل)علامهَسيخلعودرىالثاقبةالعقولذوىعلىيطلقكأنهؤلاء،مقابل

ويصلأجيد،سبعهَإلىعأمبشكلالألِمورايلِم"11عددويصلأجلِال،سبعةإلىعامبشكلالأيمورائيم"11

11.أيِمورأئى11آلافيلائهَإلىبأسمائهمالمعروفينالأيموراييم"11عدد

إلىجيزينيوسوأشأرعبرى،أشتقا!لهوليسالدقةوجهعلىمعناهيعرفلاأسمأيوب"11

بمعنى"آيب"العبريةاللفظةمنقريِبولعلهيأب(،/عأد/)رجعبمعنىآبالفعلمنعربيأصل

حولأحداثهويذورالأبرار،عذأبمسألةيعالجسفرأسم11اأيوبا11واللَايب"،أوالإلهإلىالراجع11

منوحرمممتلكاتهففقدأيِوبوأبتلىأيِوب.المأنيخلَبربأنلهسمحالذىوالشيطانألالهبينرهان

لمواسايهجأءواأصدقاءويلاثهَأيِوببينشعرلِةحواراتالمقدمهَولَلت.جسدهفيوأصلِبأسريَه

يقلَصرأنوالعقأبالثوابوأن.الآخرهَفيوالحياةالبعثإنكارمنهالِفهمعديدةإشارأتالسفرويضم

علىالاعلَراضعلىاللومابيهويِوجهالعأصفةفيلأيوبالالهيظهرهذا،ومعالدنيا.الحداهَعلى
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فلِتوب،حكمهعلىيعترضأنلهيِحىَلاولذاا!هحكمهَإدراكعلىلمحاصرالإنسانفعقل،حكمه

.الأولنجاحهفاقنجاحإلىويعودويِنيبأيوب

ذاتالأسفاربهاشَسماللَيالصورومناللفظيةالزخأرفمنخالالسفرأنالعلممعهذاكل

لنصيَقليدأوأدومبىأصلمنالسفربأنالقولإلىالباحثينببعضحدأهذأكلالعبرى.الأصل

.الأولونالآباءفلِهاعاشالتيوالظروفوالبلِئهَالسفركتابةتاريخالدقهَوجهعلىلِحددولم.ادومى

فيوضعأنهإلىيَذهبآراءهنأككان!وإنالميلاد،قبلالثانيا!فإلىيجرعأنيحيملولذلك

فيأيوبسفريلَلوالأعظمالكاهنوكأن.ذلكبعدوربماالملِلاد،قبلالرابعالقرنمنمتأخرتاريخ

.آبمنالتاسعفييِقرأونهالسفرديماليهوديزالولا"الغفران"يوم

اللَجارةوقوانين،والشراكاتالأملنبلَقسيمالملَعلقهَالقوانينالللمودمنالقسمهذاينادنر

والورأية.الملكيهَوحقوقوالعأمةالخاصةالأملاكعلىالمفروضةالقيودإلىبألإضافة

فوقالطريقةبهايُقصد،حرفياًالوحيومعناه،خولباتهوالهيللسموأخرمظهروهو

بعدعبريِونأنبياءأىيظهرلمبعدماخصوصاًللبشر،الإلهيهَالإرادةمنحصبموجبهااللَيالطبلِعة

وتخليالأنبياء،بينالأخيروملاخيوزكريا،،اليهودىالكنيسفيالصغأرالأنبياءأحدحجيموت

الكبيرالحبرسمعقائلاً:كولباتبوأسطةأدنَهمنأيضالاتيَلقىأنهغيرإسرأئيل،عنالقدسالروح

علىوجبوعندما.منتصرينكأنوأأنطاكيةضدالحربإلىالذاهبينالشبأبأنالوحييوحنان

الطفل.أمهيألايثلَينمِنمَنالوحيإليهأشأرعللِه،المتنازعالطفلأمهيمنيقررأنسليمان

على:التعبيرهذاويِطل!

الناسأوخاصةبصورةالأتقياءأحديتلقاهالذىالصوصوهوالاريذادى،الصوتأ-

الإنذأر.أوللبشأرةعأمهَبصورة

مظهراًالندأءهذاأعدبرودد،أمورهملسَمييرللناسالإرشاديعطيالسماءمنيألَيب-صوت

الثانية.الدرجةمنالنبوةمظاهرمن

ويحرقونهاسللِمة،حمراءبقرةلِجلبوابأنإسراييلبنيأمرصالتورأةأن91الأعدادسفريِروى

"ماءعليهيطلقالذىالماءفيويضعونهرمأدهايجلبونوبعدهاالواردهَ،الأحكاملتفاصيلوفقاً

السبصأيامأحدفيبلبمَرةالخأصةالفقرأصلمحراءةأليهودواعتأد،المتِنجاسةبهيطهرونثمالخطدية"

نجأسةمنالتطهريجبلأنهالأحمر،العجلوصلِهَبذ!كرىاحتفالاًوذلك"الفصحاعلِد1!السابقة

11.الفصحاعبد1دبلالميص
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كتبفيوجمع!يقامهعندالمشنا"11كتأبفييذرجلمالتيالمشنا"افقهاءالتناييما!والهي

السنَمناكتابضمنيدرحلمالتىالمشناأيخارجيهو"براييَا"الآراميالمصطلحمعنى3و.منفصلة

)جمعالبرأيتوت"11و"يَوسفيَا"أسميحملالتيالبأرايتاخأرجةوظلتهناسييهودأالحبرحررهالذى

اليَناء1111ويسمى.التفسيركتبأىالمدراينَميم"11وفيوالأورشلميالبأبلي:التلمودينفيمتنايرهَبرأيتا(

لنا:المعروفةالبرأيتا"11كتبومنالمشنا.فقيهعنلتمييزه111بأر"تنااليالمودفيالبرايتاصاحبالفقيِه

11إسماعيلالربىو"برايتا115يؤرااقنيانوبرايتاالآباء(بابمنالسادس)الفصلالاَبأءأى11أبو!"بريتأ

(.لموسىأدثهكلامحسبالأنأمتعالىالثهبهايهدىالتيالقواعدوهيعشر،الئلاثالتورأة)قوأعد

يتفيذهأضرورةعلىتنصالتقاليدوكانت.موسىشريعةقبلحتىيخيَتونالدينرجالوكأن

إلاالختانعمليةبتأجيليصرحيكنولم.الغفرانعيديومأوالسبتيومبحلوليأجدلهأيمكنلابحيث

بذلك.يشمحلاالطفلصحةأنثبتإذأ

الطبيبيقومحيث،جراحطبيبيدعلىالختانعمليةتتمأنأليهودمنالآبأءبعضيفضل

والأصلاحينالمحافظينمناليِهودبعضويقوموأن.المناسبةالدعوأتويلاوةالشريعةحسببالعملية

حسبالعمليةإجراءعلىيشهدلكيالدينرجالأحدومعهالخيَانعمليةلإجرأءيهودياطبيبأًبدعوهَ

يهتمالحديثالعصروفيالإجراءاس.يتكعلىيوافقونلاالأريؤذكساليهودولكن،الشريعةتعاليِم

الضيوفيحييهحيِثالاستقبالغرفةبهويدخلالأشبينيحملهإذالطفلبختانبألاحتفألأليهود

.والدعواتبالمباركة

الدينية،بعقيديهالطفلارتباطعلىودليل،الظاهرةالرموزمنالخيَانأناليهودعقيدةُوتَعتبر

منذيهوديأيعيْبرلأنه،العقيدةيعتنقبحيثالطفلفييؤيزاليَيالمقدسةالأسرأرمنليستوهي

اليهودية.للعقيِدهَالولاءعلىدليلوهو،الطفلليَعميدالدزمهَالإجرأءأتمنالخيَأنوإنما،ولادته

بعدالأطفالخَتنعلىالحاخامأتويحثّ،المقدسالكتأبفيوردسالتيالأوأمرأهممنالختان

فيهتُحرَّممقدّسيومٍ)وأىالسبتحدوديجاوزويجوز.عمرهمنعشرالثانياليوموقبلالثامنأليوم

فلِكونالجمعةعشيةيِولدالذىالطفلأقا.عمرهمنالثامنأليومفيالطفلخِتانأجلمن(الأعمال

المنتهيةللجمعةيكونإمأالفجرلأنسبت،يومأوجمعةٍيوميكونأنإمأفهوولاديه،يومفيمشكوكٌ

وأالطفلعمرمنالثامنأليومهويكونأنإماالولادةيوميليالذيالسبتفإنلذأالدأخل،للسبتأو

كانإذاالطفلعمرمنالثامنأليومالأنالختانعمليِةيأجبليجبذلكأجلومن،التاسعاليوم
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العاشر.اليومحتىالخلَانُيؤجرَلذلك(،الختانأجلمنالسبتيومحدوديجاوزيجوزفلافيهمشكوكاً

ولو.الطفلعمرمنعشرالحأدىيِومقبليِحدثلاالختانفإنمقدسيِومٌهوالتالياللِومكانأذاأما

عمرمنعشرالنَانياليومحلَىيُؤخلالخلَانفإنالأحد،لِومجاءأالجديدهَ،السنةمناللِوملِنأن

الطفل.

الفصلدبلالأخلِرالمقطع،السب!يومالرأحة،)ينَمبات(مجلد،الثالثالجزءفيوردوقد

لكيجأءربماوهو،لذلكالكبرىالأهميهْلِلُعلِّمَنأالختانعمليهَعلىالتأكيدهذأإنيلي:ماالعشرون

نأأجلمنوذلكيضاماً،الختأنعمليةألغوألأنهم،آراءهمويفندالأوأيلالمسيحيينيعأليميعارض

إ.إالجديدإدينهمإلىولِجذبونهمالنأسيِفلَنوا

منبالخلَان-يئعلقنهيماالثانيالإصحاحفيروملِهَأهلإلىالرسولبولسرسألةفيوجاء

يلي:ماوالجديِدالقديمللعهديِنالمقدسالكتاب

مكلَوبهوكماالأممبينبسببكمعليهيجدّفألثهأسملأن-

غرلهَ.ختانكصارفقدمتعدياًالناموسكنتإنولكن،بالناموسعملتإنينفعالخلَانفإن-

ختانأ.غرلتهيَحسبفمأ،الناموسأحكأميحفظالأغرلكانإنإذاً،-

والختانالكلَاب،فيالذىأتَتدينكناموسيكملوهي،الطبيعةمنالتيالغرلهَويَكون-

.الناموسيتعدى

ختاناًاللحمفيالظاهرفيالذىالختانولايِهوديِاً،ليسالظاهرفياليهودىلأن-

مدْحُهُالذى.الختأنهوبالكلَابلابالروحالقلبوختانأليهودى.هوالخفاءفيالدهودىبل-

.الناسمنلااللهمن
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كتابعأدةحسبفيهكلمهَأولمنمأخوذ)بريشيت(بالعبريةواسمهالتورأةأسفأرمنسفرأولهو

السفرويلَضمن.الخليقةوصففيهجأءلأنهاللَكوين"،11بلعربيةسمىوددالبدء"،"فيومعناهاغلباً،اللِهود

والطوفانونوحالبشرىالجنسوتسلسلوحواءآدموخل!المخلوقأ!وجميعالعلموتكوينالخليقةذكر
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الأولألابنكانوسوأء،الحلِوأناوللإنسانبالنسبهَسواءأولاًيولدمنعلىألاَسمهذا

يأخذالبكرالابنفإناللَوراة،لأحكأمووفقاًللالههَ.مقدسايعتبرالبكرالابنوكان،للأمالأولأوللأب

لأبيهكخليفةوكان.الأببيتالِضأيرثوكان8:ه(،بترابأبا-9:17)يَلَنلِهأبيهلِملكهددمايصلِبي!

منه.الأصغرعأيلتهبأفرأديهتم
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العبريةللتقاليدووفقاً،الإنسانبكريفدىكان،كقربانرفعهايتمالتيالحيِواناتعكسوعلى

مصرأرضفيالبكورإنقاذتمانهالتوراةفيوردوكَد،الربلعبأدةيكرسونالأبكاركانالقثيمهَ

بنيمنرحمفايحكلبكركللياقثسأ:3112الخروج"سفرفيذلكوردحدثالبكورضربهَأثناء

11.النأسمنإسرأيلِل

مضمونفسروقدلهم،تعدولمالاجتماعخيمةإقامةمعاللاوىسبطفىالبكوريِةيغييريموقد

وقدلهم،يعدولمالاجتماعخ!مهَإقأمةمعهباتبتقديِمدضتالتىاليهودفقرأتفيالبكرألابنفدأء

)عددهارونبيصإلىمقدسةهباتبتقديمقض!التىأليهودفقرأتفيالبكرالابنفداءمضمونفسر

إنكغيرلكيِكنالبهائمومنالناسمنللربيقدمونجسدكلمنرحمفايحاكلا16(:-أا:ه8

فداءه.يقبلالنجسةالبهيمةوبكرالإنسانبكرفداءيييبل

شوا!رخمسةالفديةوكيمهَشهر،ابنلِكونعندماعنهفديةيقثمأنلِجبإسرايئِلبنيمنينَمخصوكل

الأجيل.لكافهَشريعةوهيالبلاد.بثخولألالتزامهذأمكتوبهوماويرهن،للكاهنإ!اءهايجب

ء".--كا-كا3-غيخغبر.إعة:3ترجءَ،يرع،-.-لأيركأكاْش-خخسنرتر!ء/فيعْبرنرْلإةبر-%--.خشبرص!بزعءخسةصء3:-بز3صخ7ْ-3خْ!عخ07-إ.ءْلأ7?-3ْعع-ة..ءنر،7ْ:نر.+عخ--7ْ-خ/7ج7ع7"3"لإض/خ"فيخَ:-:خَ-.!7ء-ْعرع.خ.عير.%كا.ْشيرْخْخ3ْ-.لأنرخشَ-!عجيز7ععع-37--؟.ْع7خ-7"ع-ع؟7ْ3.فيعخع-بمع.-.عخعخَ/نر-"سص7-7"-!و!في!.كؤؤكبئ

مكانمنأولاالتقطصالتىاوأولا،أينعتالتيوالأينَمجارالأرضيضاروهيالبوأكير،جمعها

بنيمنإنسانكلعلىيِجبلللَوراة،ووفقاً.أوالحلِوأنا!لطلِورصيدوبدأيةنضوجها،بعدررأعتها

الأسابيععيدفىالحجعندمعهمنفياءسرأييلبنووكانالهيكل.فيللربالبواكيِريكديماءسرايدل

أناءلىالصيففترهَطوالويألَييِصعدكان،الأسابيععيدفييحجلمومن،معهمبوأكيرهم)لبواكير(

..
فييكونعندماالتثنيةسعرلمحيوردالذيالبواكيرجزءفيويِقرابواكيِرهمعهويجلبالمظألعيديحل

نفرفىهنكويغربمصرإلىفأنحثرأبيكانيايهاًأرامياً.إلهكالرلاأمامويَقولتصرخذَم:الهبكل

قاسيه.عبوثيِهعليناوجعلواعليناويَقلواالمصريونإلينافأساءوعظيمهَ.كبيرهَأمةهنكفصارقليل

الربفأخرجناوضيِقنأويعبنامشقتناورأىصويَناالربسمحأبايناالهالربإلىصرخنافلمأ

هذهوأعطاناالمكانهذاوأدخلنا.وعجايبوآيأ!عظلِمةومخاوفرفيعةوذراعشديدةبيدمصرمن

لأنربيأأعطيِيَنىالتىالأرضثمربأولأتيتقدهآنذافالآنوعسلاً.لبناًيَفيضالييالأرض

وردالذىالبواكير)براشص(جزءفيويقرأ.المظالعيِدحتىالأسابيِععيدمنيؤجلالبواكدرموسم

فيالأرضبهايجودالتىالسبعةبالمحاصيليِأيؤنللتقاليد،ووفقاًأ.5-265:التثنيهَسفرفي

فلسطلِن.

الشعيِروضعخايرمنذلكويتم.ساجلسبعفيإحضارهأيتمااوفقاًاللدوسفتاالسبعةوالأنوأع

فولمحهويضعالزيتونبعدهثموأحدأشيئاًويوضع.فوقهالحنطهَيَوضعنَمفولمحهواحدولنَميءبالأسفل

عناقيدالخارجمنيَحيطهايمجميعاً،فوقهااليينيموأحدشيءفولمحهويضعالرمانثمواحدأ.شيئاً

العنب.
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يَؤخذلاانيجباليالمودتعاليمبحسبالزواياوهده،حصادهيمالذىالحعَلراويةوهي

علىتوجبالتيقوأنينهألهأخاصةمقألةالمحاصيللهذهأفردوقدللفقير،يزكهايتوجببلمحاصيلها

محاصيل.منعللِهاحتو!وماالحقلزوايافىالفقيرحقوقيهضملاوانبهايلتزمانالحقلمالك
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كلمهَخامسمنالعبريةفيماخوذالسفرهذاوأسمالتوراهَ،أسفارمنالرأبعالسفرهوالعددسالر

الشجبيعدادفكرةمنفمأخوذالعربيةفيوامأالبريِة""فيومعناه)بمدبار(السفرفيايهَاوللمحي

منالسلاحوحامليإسراييلبنيرؤساءتعدادفيهذكرودد.!.م4511-5941بينماوحوادثه

وحادية6كنعانأرضويَجسسإسراييل،بنيتذمرعنويخبرناالخيمهَ.لخدمةوقتئذفصاعدأ2ً.سن

وبلعام،موسىأخىالأعظمالكاهنهارونووفاة،الأرضأعما!فيوسقوطهموجماعيَهقورح

يانيمنينَمهريانيمن)يوندو(أولمنسنة54مدةالبريةفيإسرائيِلبنيورحلا!الغيوروفنحاس

مصر.منالخروحبعدسنهَ
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لا7-07ع-.ض!--.-.3707-7-03ء-ء-عِع-خخ:--!-.كاع..ج-07ع..ع...3.ة،عءععِلا.:!7عع.بم.فيع707بم..7--70007/ع3:شخج---ع،عنرع.خ-7--بر+-3......-،الننيببخ!-ىإبرإ7ِ!إ!.عب!ز!

واءستدر.موردخاكطأيامفيالمعجزهَلذكرىأجياءأدار،منعشرالرأبعفيأليهودبهبحيَفلعيد

ويدعىاليهود،إبادةم-تحديِدأجلمنهاماناجراهأاليَيالقرعةأسممنمأخوذبوريِموالإسم

وفقاًلليهود،اعيادوهيآدأر،منعشروالخامسعشرالرابعهمايومأنلأنهمأبوريمالجمعبصيغه

معالهدايِاويتبادلونالولايمويميمونأءستيرسمربوريمعيدفيويِمراوناءستير.سمرلمحيواردهولما

أيضاً.للفقرأءهباتبمنحويِدومون،البعضبعضهم

عع3ف"بمخ-كاءكاخ--.ع-؟ْ---.%--*--ع3..!!-ْفيةخخعة،ْعقينرع7ع!خخة.-س03-خخ.-.-خكاإ-خعَع:ضخْؤِير."يزْآش-عيز:لمنرء-خءخعْءخةتجشآ!!صإ.كاقي7.خلأ-خ."لىَ-!بزةبر؟يخقيبز7خير"بةء7-:ْىبز7ء.صبرفييزخنربر3سْةبز-7!:قيقيْ%؟%برصخنر!فَيءفيةخ+فيكا-:نرخ:في%.صيم!صش3َبز،-يرنمج.نرقي!في:"بزفيء%برلمنجيخثد!ع!7%!بابب!

-..7-7ض773-،ع-3ءلا..--:ير-ع.:3-.ع7،.3.لا7ءخ!.كا7%-كا-ولبمع7:ع-ى7--..،...37"خص.ة.إ...:بر:/َنر.كا33س:عَإ.ع-لا-2!ع7:-./.-.:-..يم../-ع-...بر.-كا!ُء!007،73خ..،7--+00.---لإنرةة3303.يرةس-؟-خعشةء".-ءص!هـ،.ع:--.،ة--!ءبن:كا-لانر
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وهي،والدولةللهيكلالثانيالخرابدترةلمحيوجدتفقدالوأضحة،التلمودمعطياتبحسب

الديِنية،بالأمورالمتعلقةالمسائلتبينكأنتالقدماء،اليِهودبيِنالعدالةأموريسيرعضويةمنظومهْ

منابعداءلىاليالمودويدهب.والاعيَراضاتالشكاوىفيهأوسَموىالقانونيه،والحروهات،والمخالفات

عهدمنذالعدالةسيرفييتابعأنلأظهارالقوميةللحياةالأولىالبدأيةمندالتنظيملهذأيؤرخأذذلك،

صعودأ،التوراتيةالعهودمنذمرمولمحةهامهَشخصياتتراسهاكانتالمحاكمبعضأنيدكر.موسى

السامية.الشعوبكاملحيَى

الأجيالفييطلق.سليمان،صموئيلسام،!(العدالة)بيتدينبيتعلىيسطعالقدسروح*أن

دين،بيتلمحكمهَرئيسأًشأؤولبنيهوناتانوكأندين(،بي!)زقنالمحكمةرئيسعلىالأخيرة

منأولاًيذكروالذىاينهأنالثانيالهيكلفترةفيالسنهدريِنيرأسكانأنهحجيجأالمشنافيوورد
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فدرةفيالسنهدرينفيالممتازأودييئ(بتِ)آفهولهيالياًذكروالذىالريسِ!،هوالايتينبلِن

وصفاًهنامنصفاًلهيصنعونالمحكمةرييسيدخلفحينمابهخاصهَلَقاللِدحددلذلكالذَايي،الهلكل

كلفإنالمحكمهَرئسِ!يموتحلِنماوكذلك،مقعدهعلىهويجلسحلَىيجلسونولاهنامن

أماكنهم.ويغيرونالمعبدإلىويدخلونالعملعنيَلَودفالمدينةفياللَي(الدينية)المدأر!المدراشو!

.الشمالناحيةيجلسونالجنوبناحيةوالجالسون،الجنوبناحيةلِجلسونالشمالناحيةفألجالسون

وقليطاومعسياوهوديّاوشبتاىوعقوبويامينوشربياوبانييشوعاوكان87،نحميأسفرفي

(.مواقفهمفيوالشعبالشريعةالشعبيفهمونواللادبّونوفلاياوحدانانويِوزأبأدوعزريأ

بينبمَوةأنشَمرتقدالشريعةكأنت،الثانيالقرنبدايةمعأنه،للشكمجالاًيِدعلابمأيئبتوهذأ

يكنلمأذاالحشمونيون،يظهرهكأنالذىالتعلىَهذأتفسيريمكنكيف،الحالهذهوفيأليهود.منقلة

وجودعلىالتاريِخيةالوقايعوسَسَهدعزرا؟حقبة،الخامسالقرنمنذالشريعةابيهميَوصلقناهَهناك

11.الكبلِرالكنسِ!11بعدفيماعليهمأطلىَالمعلمينمنمجمع

بلِنمنلغالبييهمأوأعضايهلبعضاخلَياراتوجودالضرورىفمن،كذلكالأمركأنلو

هذهعايقعلىالملقاةبالمهامللقيامالمؤهلينوحدهمكانوأالجملِع،بنظرلأنه)الكتبة(،السوفريم

العدلِدأوجدوأمتحفظاً،حكمأً"مارسوا)أوأمر(:شعاراتيلايةالجمأعةهذهإلىنسبَلقد.الجماعة

".الشريعةحولسياجاًأ!يموأالتلاملِذ،من

نأبمعنىمتحفظأً،الحكميكونأنيجلا.المعلمينلأنشطةالمحركةالثلايةالمبادئهيهذه

نأيمكنهدقة،الأكثروالاستقصاءدديقهَ،دراسةمحطستكون،الشريعةحسبفيهأللبتالمعدهَالمسايل

حاخامايالِميزالذىالمقدرللنصالمتأنيالدقيقالفحيريِفسرهذاالقرأر.إلىفقطوحدهيؤدى

فقدالتلاملِذ،أوألايتاعبتشكيليلَعلقوفيمأمنسرع.حكمإلىحتمأسلؤدى،سطحيةلمحرأءهَكلاللالمود.

القادمهَ.لالأجيالبسهولهَالشريِعهَنقللينِم،كللدونبذلكيهتمونالمعلمينكان
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أنلِجبالديالدراساتمننمطاًخلفتالكبير"الكنيس11أعضاءأتبعهاالتيالأهداففإنوالنتدجهَ

للدلمود.الوفلِرالحصاديعطيالذىالجلِدالبذارهوذلكاللاحالَة.الأجيالفيالمعلملِنبهايِتقدد

أكطعنتحديِديمكنلاللأسفالكبير،الكنسِ!منالنأجينآخرمنواحداًالعادلسيمون"كان

11.بالأمريِتعلقسلِمون

والرفقدثهوتقواهلورعهالعأدللقبعليهأطل!الذى"سيمونالكبير،الراهبأسميوسف

الأولسمييوسفأنالحقيقةيتهريبأً،.!.م027/عأمحوالييَوفي".أمتهلأبناءالحسنةوالمعاملهَ

يدعىكبيرآخرراهب،نفسهالمؤرخوبلَقديرالكبلِر.الكنيسمنالأخيرالناجيمعتمثلاًبالعادل

يقريبأً...مق91.عأميؤفيالأولحفيد)سمعان(،

أنإلى،ذهبمنهناكأنإلا.م.ق.27/عأمحواليانلَهتقدالجماعةهذهبأنالمعلَقدمن

11"سانهدرينباسمعرفآخريتظيمخلفهموقد.الثالثالقرنحواليحتىموجودايقيالكبيرالكنسِ!

منطقةفياللِهوديِهَالجماعهَشؤونبإدارهَالتنظحِهذااختصاللِهود(؟فدماءلدىالأعلى)المجلس

.ايهود

منأزوأجخمسهَمنمؤلفاًكانالمجلسهذاأنأليهودىالتقللِديِؤكد"مجلس".سيناهيشميه

أمدراًكانمنهماوأحدللميلاد(.01عام)المتوفىوشأماىهفيلأخرهمكانعللِه.يعادبواالحاخامات

للرييس.نايبأأوللمحكمةرييساوالثاني"رييساً"،

بعدها.وماالثانيالهدكلفلَرهَبدأيِهَفيالعليا،اللِهوديِةالمثرسهَأواليشلِفأهوالأصليأسمهكان

فييستخدمكانالذىاليهودىللمعبدالأخيرهَالقرونفيالشرقيةأوربأفيالاسمهذاخصصوقد

وكان.المجموعاتأوالأفرادفيهللأفراديِبدرسوكان،وأخرىصلاهَكلبين،الراحةفترا!

يختاركأنالطائفهَ،حاخامأوالطايفةحاخاملكنخاصهَ،توراتيةمكلَبةيحويكانالذىالمدراش

يؤهلهممعتمدةصلاحيةشهادةعلىالحصوليريدونالذينالدأرسونيتعلمهاالتيالمعارف

عشرالسابعالقرنمنلصفمنذرييسيبشكلشأيعةكانتالدراسهَمنالصورةوهذه.للحاخامية

عندماعشرالتاسعالقرنفيولكناليشيفاأعدادانخفاضإلىاليهودبهأمراللَيالأحدأثأدتعندما

وأوكرأنيأبولندأفيهمدرأشبيساستخدأمأستمرليتوأنيافييشيفاكلمهَجمعوتماليشيفوتبُعِثَت

كمكانهمدراشبيبْأوالمدراشيِستخدمولمالتورايية.الدراساتفيوالتخصصللتعليمكأماكن

اليومية،الشؤونومناقشهَالحديثالأصدقاءفيهيلَبأدللقأءكمكانألِضأأستخدمبل،وحسبللدأرسة

أخلاقية.عظاتفيهيلقونهمجيديمالوعأظوكان،عامةشؤونأويِهوديِةديِنيةشؤونأكانتسوأء

عضوكاناللَوراة،فيوالضليع،الحكيمأوالمو!روهلِللهزاقين،هيللوهوهيللالشلِخ
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وهو،يساندهموظللليهود،الروحأنيوالزعيمالتورأةحكماءكبأرمنوهوالعليا،الشرعيةالمحكمة

علىجيلاًعشرخمسةوأحفادهأبنأءهتدأولهأالتيهيللآلإلىتنتمىاليَيالزعأمةسلسلةمؤسسىمن

يقريبأ.سنةوخمسينأربعمائةأمتداد

بيتبأسمسميوقد.الثانيالهيكللخرأبالتاليةالأجيالفىيكوينهماتميهوديِتاندينيتانمثرستان

يميزوقد.الحكينيلاميذهتلاميذتلاميذهسُمىشمايبيتوبأسم،يدهمعلىيتلمذواومن،هيللتلاميذهيلل

إلىويميلمتواضعبأنهمعروفاهييللكان:والحياةالشريعةفيمنأهجمهافيالآخرعنمنهماكل

نهجهمأ.علىتلاميذهماساروقدلشَمثد،إلىويميلصارمبأنهمعروفأًكانفقدشمايأماالجمهور،

وظهر(،شماي)آللدىالشماهليعرفلاالتيالمطلقةللحقيقةالميَعصباليَشددأيجاهسادوقد

ستاليِهوديةالمرويأتوحددت،الإنسانضعفبألاعتباروالاهتمامالتيِسدر(هيلل)آلايجاهفي

شماي()آلفيهاينساهلكأنالتىالآراءفيأختلاففيِهاحثحالةيلايمئةبينمنفقطحألات

(.هيلل)آلفدهأويتشدد

أختلفالقدا:التلموديةالروايا!ويذكر(.هيلل)أذأنقطاعمعالشريعهَيؤقفتفقدعأمةوبصورة

وهؤلاء،نراهلماوفقاًهيالشريعةأنقالوا:هؤلاءلأنسنوا!،يلاثلمدةهيللأذو(شماي)آل

الحقالربأقوالهىالاينهينأقوالإن:وقالالوحيظهروقد.نراهلماوفمَاًهىالشريعةأنقالوأ:

11.هيللآلمعيتفقالشريعةوأن

منواحديشأويوالتيصغيرةنحاسيةنقديةعملةعلىيطلقمصطلحوهوبيرويؤت،جمعها:

دبنديوم.منعشرستةمنواحدأوالايسار،منيضانية

)شوفار(.البوقينفخهااليَيالمسيَمرةالنفخهَوهى

منمختلفةأنوأعأًاليلمودويِورد،الصحةعلىللمحافظةالغذاييالنظأمبأهميةالحاخاماتاقتنع

من:الوقأيةبضرورةالأمرأضخطرفىالودوعتجنبقواعدويَتلخص.والمفيدةالصحيِةالأطعمة

بتناولصحتهعلىيحافظفإنهذلكمقابلوفيوالشهوهَ.والشياطينالشريرهَوالأروأحوالحرالبرد

المرضأنهوالسايدألاعيَقادلأنله،وقأءًتكونفإنهاكلامهاويحفظالتورأةويِتعلمالنظيِفةالأطعمهَ

التلمودعليِهانصالتيالحكيمةوالقاعدة.توبتهمعدمنتيجةالخطّاةعليهايعاقبجزائيةحالةهو

الاوالبواسير"يجلبفلكلأنطولِلةلفترةجالساًيتقالا1شىءكلفيالاعتدالهي:الأمرأضلتفادى
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بالصحةجداًمضرةهيأشياءيضانيةفيالإفرأطولأن"،القلبيِرهقذلكلأنطويلةلمدةوأقفاًيتق

الماءفيوالاستحماموالنوموالخمروالعملوالغنىالجنسيةوالعالثاصالسفريفيدها:ألاعتدالولكن

الفصد.اجراءعندوالشربالساخن

ع:3ععجصععع3ع.ع.عع،ْ.ء.----صتر*.ْ.ش-لا-كأ-:.في-ء%7!خش7ء!ع7َ::"ش--ة-ع-ع-3-/--عفي--7ءلىخعءْعِع7ءإ7ع7--*قيشةغ3!فييز!ضسءننبزبز7!!.فيتر!لإلافيء!ء3ةع.بر3ِْدء7إِْو::خيز-نر:خخ-:فيخى%عكاع،خ-خخ7:عْععإ-:س-7ْ.:فيع3ْخ:يز.-7خع7ع:.بز.ْالكهبنيعمبمِعكلئيممبى

-سء بوضوحخطورتهاءدرأكوشأليهود.عندالخطايأوأفظعأبشعمن(الربألاسم)اسميدنيسيعد

سمعتهاستعادهَلِمكنهولانثمته،قبوليمكنولا،مذنبفهوالرباسمدنسمنكلالتصريِح:هذامن

مكانوفيمنها...الخ.يخلصهانيمكنهوحدهوالموتخطدئته،لمحوللعذاباللجوءاو،التكفيرم-

الفئاسعدادفىيُجسنَفايثهاسميدنسمنان:يقولحيثايضاًدسوةاكثرالصراحةيكونآخر،

...الخ.تنسىلاالتيالخمس

غلِرعناوقصدعنالناجمالضررأوالخطأبلِنال!هودىالشرعفيهايميزكتيرةحالاتهنأك

للقصاصيِلعرضسرأأدلّهأسميدنسمنكل؟مستحيلفهذأهنا،المعدبرةللإهانةبالنسبهَلكنقصد،

قصد...الخ.غلِراوقصدعنالسماوىألاسمدنسلوحتىعلانية

وافعالاعمالعنمسلَدَلهَالذَهقداسةفتبدَىا!هى،للاسمالانسانسلوكسبّبهلفعلبالنسبهَاما

بهذهينَمرحهاوجاء...الخ.!ديسأنا،إلهكمالعليلأننىقديسينكونوأ:التورأةفيجاءهنامن،خلقه

ابالكن،نفسياناقدسلَمونيانكملوكما،الشرفامنحكمفإننيانفسكمقثستماذا:يعنىهذا:العباراس

النصيردأنالممكنومنانهمعتقدسونى،لمأنكملوكمافلك،علىفسأحاسبكمأنفسكمنقثسوألم

لأننىأيضاً:قيلقديساً...،أكونفلنيتهدسونىلمإذالكنقديساً،صرتأىقدستموني،أذأ:التالى

ينهعلوا.لماوقثستمونىأءنالقثسية،منحالةاملكقدسِ!

ع-.3377ع--33ء77خع33،.-ى.--.و--،7.عص-7---7-ير3عء7-.+!ع7-3خة-!7ع3-.عة-7.ع!--7ع.7.7-ص7-ير.-خ-"ع.7خ3-37،خكا30773لا3أ.ص.لى3ا7....00-..خ.7!.ش307-:7--.:7ءص-3:بز---3ض-3372إ377بزترلمِإ-.خ:خ؟خبر-7عص!7!نر-في077ء-.:!فى3َ.ة32-...خةس؟-.ءفي.-ع7ء7:.و:إ.ع7خش-.":ع-قي3ء!7؟خ3بر؟:7أ...-..ة3جعةع3ةشبر:7بِرعج33.لآء!3-:فيفي7لاع/،77-.عنم..!الفنهفئ!إيز07الئرجميل!
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كأنحيثألاسكندريةفيالترجمةهذهويضتاللِونانية.اءلىالعبريةمن"القديمالعهد11نقلوهي

لرغبةئلبيةحديتهاالترجمةهذهأنعللِهالملَعارفومنأليونأنلِة.ناللِهودمنكبيرعددهنألك

اللَرجمة.هذهأجلمنمصرإلىاورشليممنيهوديالغوياًعالماسبعينفأرسلفلِلادلفوس.بطليموس

العمل.بهذاقأمواعالماًس!عسلأر،اَ
.ء"السبعينيةباللرجمهسميس5

73ء،7-.-3بْر-ء.ع..نرخع...-خ007-/ع--خ-/%-ص7؟صبر7شَ..-ع--..ع.ع3...؟--7-.7-.-3..3--.يز-7نركاىفينركا.قيخَ..ع7:.؟..-ص..7برتميرقي!:-33ضر3-ة:.":اةَ.-.صِ!خ.."-؟:-كأسإَعخبرقي7لارنرفي7ع-.:بر"لىيم..:7-ة!.-خإ..ترشبم..ش7كأع..س:بر7َع-.....7-.-..-.:-.3؟.عع7.إ:/خصفيإع..-037.-ع.3+عع+7..ى0777

كا.-عع-،.-ع--.77س7ععء70007+ع.خ273ى--077ع7خع-..--جعخ،ع.كاع-7.ء73!--ء-س-ضء-إ7فىعِع./و!.-.خء؟برلا3.!لا!صكأبرع،ء.ْبرءخ.3-7صسش-اسِبر.!قيشبر.صخ7ع7نر7.ء.."?-ء.ْةةع3...لمبز-بمكافي+كاع07صع7ءبربءِع-77!ثليمْصخ-.ف!ه!ْإين!ينر7القرثؤء
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اللغهَهىوصأرتألاراميةشاعسولماألاَرامي،اءلىالعبريمنالقديمالعهدترجمهَهو

الكلمايةمعانيتفسلِريتماناللَوراةقراءةوعندالصلاةلمحيالضرورىمنباتالدهود،بينالمسلَعملة

كلجمعيموبعدئذ،يسمعونوالناسالكنيسفيشفويايِتلاالتفسيرهذأوكانالقديِم،الكلاممنالعبرية

11.الترجوم11سميتكتأبيةصيغةفىوأفرغالتفاسدِرهده
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الشوفأر.يصدرهاالتيالاهتزأزيةالنفخةوهي

طاتحقلهغل!منيِقتطعأنفلسطينداخلالأرضيِفلجمنكلعلىاليهوديهَالشريعةأوجبت

لماوطبقاً.للكاهنهبهَعشوره،منيقتطعأناللاوىعلىيعينكماللاوى،العشروضريبة،للكاهن

والنبلِذالشعير،منوالعشورالهباتيُخرجأنالأرضيفلحمنعلىينبغىفإنه،التوراةفيجاء

والفواكهًالغل!،سائرأدرجوأأنالمقدر،فهمفييؤسعوأالأحبأرأنإلا،الأغناموجزازوالزيس،

يحجب،الأرضمنويخرجويخزنمايأكلكل:أنعلىالأحبارونصوالعشور،الهبأتشرائعتحت

اضطلعوإنوممَاديرها"،الهبا!نسبة"ولمبالتحديد.الأحباروقاموالهبا!العشورأىعثموره،أداء

المهمة.بهذهالأحبار

لهذاخأصةغرفةفيجمعهايتموالتي،والقرأبينوالنقودالمحاصيِل،منعادةالنسبهَويؤخذ

السنةلهذهالمحصولنتاجوهوا:العظيمالقرباناجدولاترومأسِممىمأوهناكالمعبد.فيالغرض

.8أ:8العددسفرفيوردماحسب،الكاهنإلىتعطىوالتي

تروماأيضأًوهنالك،للكاهنيمنحهاالذىالمالككرمعلىيعيَمدالتروما--القربانهذاكميةإن

25.أ:8العددسفرفيوردمأحسب،اللاوىأوالكاهنإلىالمحاصيلمنيعطىوالتيمعاسروت

المشناتذكرأنالطبيعيومن.للأكلصالحاًغدريِصبحفهولذلك،فيقتلهالصيدحيوانيهاجمهالذكط

أصيبقدالذىالحيوانلحممي!:،الطعاممسمىعليهايطلقلاالييالذبايحومنأخرىحيوانات

الذىالحيوان.أخرىشهراًعشرإيثامدةللحياةلمحابلغيرالحيوأنهذأيكونأنشرطقأيتة،بجراح

كانوإنلاغيرماهرة،بطريقهَذبحهتمالذىالحيوأنلحمللشفاء.قأبلغيِرعيبأومرضمنيعأني

غيربصورةذبحهيِتمالذىالحيوانأما.بالذبحالإختصاصذوويقومأنيتوجبإذشرعدِأ،الذبح

شرعية.غدربطريقةذبحإذالحمهأكليحرمحيوانوهونبيلاه،يسمىفإنهشرعيِهَ

يعزلأنوفبلا،التيرومأاواللاويةالكهنوتيةالحقوقاستيفأءمرحلةإلىوصلالذىالمحصول

الحقو!.تلكعزلبعدإلااستخدامهيمكنلاإذ"يشيبل"،يسمىفإنهالحصصهذهمنه

ويَرييب،والجماعيالشخصيالصعدديِنعلىالطارئةوالمناسباتالرسميهَللأيِامالصومأحكام

أليوم.ذلكفييتلىالتىالصلوات
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-.ععكاش7.-7-73-.لا.3جع:3.ير7*خ7:لا-730-ع-3:...ء.7برلاع37.:ْ.-ْعْع.ع:..بزَءع.ع..ع:7-7خبرء7ععلم.ع-شْ:إخ.7:7:7َْ.عْةكاكاكاع2..:لاآْ-7؟.ة:ةخ7ج%7::.ع-بزة.*-شجْ---7--بم:33ع3..ع7شعكأ:إ.ة7ْة73/.3-3.ءع،عي!نئغاف!ع%ضكاخ!يخأ-بم؟7سأمنلأ؟-:جميب!عةعئخى

...كا--.."7ع7َ../-7عس--.307كا.7-----إصععع.-.لا؟7-ع7-ء73ععء-ء-7ع..3ء.-3-37ع:.،،--ء-،-..--إوءع"-7!عخصء3-خ.لا:في:ش/ءلىع77بر+ع7ع:ع--.!7--707-؟لا؟عبرخخ7--/بر--ع.بر.".--./7ء،.-!عع.3ععع-؟---:خ.ؤ:ىصفيعدبز-ع:.عش.3؟---.سععج.كا:.3ع3."-و

فىوبالتحديِد115عسراتتممونهبصلاةالمصلونو-"الجماعيالصوم11إبانتقامصلاهَاسم

"روفيه"وبركة)هجويلِل(المخلص"11بركةبدنالإمامولِقولهالندأينا(،)استمعقولينو""شمع!دأس

11.الضيقولمحتشعبهلندأءالمسلَجبِالربأيِهاأنت"مباركبقداسويختتمها)المداوي(

يم7-0.03؟3+خ77-7..-س.ع--خَ....ع-ىج77ع.3ة3خ07.000.7.عتر07ءع7؟خكا.نر3.،.-3003.ترع3-يم3/.:-./.-..+.نرج-3خ7":.ع-3.ع07"برإدنم7م"د7-ى7::..ض:ء..7ير.7.:-.-..خ--ش:-عخ--3ة-ة3-:ء.-!خ-73-7كَاخ.فيفي7.ةبم.:.،.-77ع:.3-:7خع.3صترخ--..نر.702فياخ3قى33-صع..:ج3لِإ-7خ!صش.شلآ--؟-727.ع.لا:.،.عع33.عع/.733،--أخلاَلاع.ى،،الطكمؤد

فلسطلِنفىاللَلمودفيالحاخاماتمناقشاتيجمعالكتابأ!منمجموعتينالمصطلحهذأيضمّ

111.و"الهاجاد115الهالاخا11أمورفىوبأبل

فلسطينفى)الأمورائيمِ(التلمودعلماءمنادشا!الأوليضغيلمود"،11منهمأنظامكلويُسقى

11،البابليالللمود11وشِممى،بابلفىالأمورأييممناقشاتفيضمالثانىاماالأورأشليمي"،التلمود11ويُسمّى

اللَوراة،أمورفىالعملِقواللَأملالععليمإلىالحاخامأتلغةفيالتلمود"11لكلمةالأوليالمعنىويُشير

ألمحوالعلىليشتملذلكبعدالمصطلحلَوحّدثمبلجمارا،الأمورائيمواهلَمبالسذَ!نا،التنايلِماهتمْوقد

التلمود.للِشكّلاوالجمارا،التوراةأحكأميشلَكملاللَىالمشنا"11

البابلىالتلمودويضم،فصولألىبابكلوينقسمالمشنا،مل!أبوابستةإلىالتلمودوينقسم

منوجزءالأولىالأربعةالأبوابالأورشليمىالتلمود11يضمبينماالمشنا،أبوابلمعظمشرحااللِوم

بينمافصلاً،)93(إلىالأورشليمى"11التلمودفيالجمارا)المسختوت(أقسامعددويصلالسادس!.الباب

ولغةوتنظيماً.وشمولاًأيشاعأأكثرالبابليفي111و"الجمارفصلاً،(l)3إلىالبابلىفىعددهايصل

غربيّهَآراملِهَوهيبالآراملِهَ،فمكتوبالجمارا"11معظمأمأالعبريِة،هيالجمار"11فيو"البرايتا"المشنا"11

البابلي.فيشرقيةوآراميةالأوريذَمليمى،في

.ع-..-.-3ععء-0007ء-ع-007لاإ-77ع--عع707عكا..ع.ع073-.ع.007003---..:-ع.333ع.ص07.ع0/7ع.:ع7عخ-ة3عكاخ-عع003.ععع.ع3:.-في..--فيع7ع-خع)ةض-.عخ.-.ع.-.--3-07--::-عة-على..-7-لا----.خَ*.خ--3--صلم-بر77ء"؟.كا-كأ:بم.شع---ءش7::نرخ.-..لمفينرو-ع7خَبزنية7ععنر-ص3ءص0لا-ع-؟.-عفي+7؟-خعبم333-بِمفي3ء./بم!سَ.:لأ.؟.برص7+آكا4.صبر!ببن!كفلأأ.بر%ف!بمخأ-كا-ب!7الئباع

3عع:37لى-ءع.3ض.إع:.في-ع7777!73--.عخعع-َعع33..-7شل!،لا-.ء:،.عخع.ى-7ع77-7بر.خ3س..7ةج-7-ء:عكاس-3-بز7ععص-بمى3ء-:37-.7-خءبر-خخيم:-عإع::--.شبز.خ..شء7ةيئإ/ؤ3ء.ع.ع7-:/:-برخ7عع!س--7ء7نرلا.ة37بزأ--.خعءخ.!ى--في!س!.ع::-7-.-برخ،ر.لىلا،:ءلأةص!يخ3:..خ7إِ.--.ع7لاعععخ3سع-؟:-خ007.ء-.3-..-!عة-..كأء،ع.-لم733

هذاويطلق)ينَدونيه(.للشىء()المكررأو)لوميد(،الدارس"11يعنى،يَناييملَجمعآراميهَ،لفظة

راسأاللذاندين(بيت)آف"المحكمة"ريسِ!والنايياتعصرمنذالشريعهَواضعىعلىالاسم

المشنا.مدونيآخرهناسىدا-عصرفىالحشمونائيينعصرفىالسنطرين

الرأبيالمعلمهووالتنأءالمشنا،ظهورسبقواالذ%أيضاًالحاخأماتويعنىتنائيم،جمعهاويتاء

معاصِرُهاسسكمايَناييم،مدرسهمؤلمس!هوهلِللويعتبرالبرايِتا.أوالمشنافيذكرهيألَيالذي

فيالسائدالفكركانملِلاديِهَ،.7سنةوحتىالملِلاديالأولالقرنومندأيضأ.مدرسةًاخرىشماكط

ويَلاملِذهما.المعلمينهذينعلىأساسىبشكلمُنصتاًالفريِسيةالدوائر

كا-/ع.؟؟ير.73-ءَءسءة!يزكأةَخ!تزبرء-!أف!-ء-ى3ع7عِ.3-.لاع"عةبب! ء.:-،-ء-.ء.-لا.7شكأ.-سَبم..!/لمء3،رلحقء!.،ع-لَم.:خ.ش..،7بر!برخ-بْر،،!ءَ.ةدل!.ىخ-ى+لىص-..بر7ِ-لم /77خَشع--ء.ةً.ىأصسْ-؟..،-:و.--.--..--س-.-،---3ء-.-*؟بربرص7.شس/-.ى..،فىلاسةى.-فيَ:. بم.فْ!سَ!.!.-ة.)ةبم.بِرصَ. بمء-...3كا./.ضء/خسيِمى.بر:،.7بمش-؟إى3.: /:.لمخ،ةة-.إ..---ء-لا..يرَ/--شسْص-ء3ةش-.ء-ء-مدبرٍ 3ء./74.77،أسبمَ،نم:-3سبر.لابمِ،?خفي. ء03-.!ع.-"-ءس-!د.ءصَبر/.-ععءَ--.-.3*بر0صلْمص-ء!-ءصلا!وَصسَ-4ضَ.ع.!ض-ع،.خلاس/ء،.3!-..-خبنع!بركاْ-ىلاء-كأ-،-ء3ء/74ءَ-سفيعِأ!.!س-،--بر-بر./.بر.ع37إنَمبرء؟7--.ش--+..ء3َش007ع.-...خ-د----يمشَبرء-.ص--/--

003.--ع.-.77.-7كا-خ...-.لا.؟/7َ.-عةس.-+7.لا....-.ء،ص.3ص-ى.-ع--.لا.77ص،-..،3-َ/7.ش.لمع.!ء3-..إ.ى403ءسيم2ِ..-.03+ص-..7ص-7ى/-.-7-.سصد77-إ-.س7َ"،َ--..--...كا-س.!ع،َلا/ىص!7.-.-ء"-.*..-.-7.-اعى!-.!-ء73ء-"./ص./.+ع-:م،ض--+ء.س!كاصس.-.--.،صع3--..-س.،.كا؟س.مءلأء،ء--2ع7-سه 7W-++كا.+ -،7-!ص3َ--?013).-..ء73ص7--َ/سء-لم.-لا-*7ء..!./ء---.ع.كا?7-كا-.د-س.!َ ./. -/-/ءَ 7ء/7-.-سِ،-.+7، صبر-7-،--ء.- :"صؤ7ةبر33ء0.3َ ع03كاغ07/-...،.-بم077ء07-. ،ء!! لا3!س.ع-73،بر"!ء--ا-----،،-7----77-عء.+ء-،سع7-/307707-.ى..ء.وكا..-
/..ء--كأ.ء7ص--7-.ءع.-ص3ة.،07.كاع--صبر-737.ص.3/حي،،ع،2لإ/.-كأ/-سءلا3ءعإ،َء--.،ءَص-لمكا./ءلا..إ-!?عيم/و7-بر،77بر!ع72ع-ع-.ص.ء77!َءلاإ--ى.،!+.ص07-ى-عفي3ا3-كا-بم-7،ص.--كا-"اع..-؟؟!-جبرلم!لم7ى!لا-ي.،.7-7-؟.

المسيحيونويِقدسو"مكتوبأت"،و"انبياء"ايؤرأهَ":بكلماتويمسرالقديمالعهدلأسفأراخعصارهو

801http://kotob.has.it



وهواللِهود.وعاداتيارلِخويضم،بهمخاصلأنهلللِهودبالنسبهَقداسهَأكثرولكنهالقديِم،العهد

.والأحكامالشرايعمنهاستقواالذىالمصدر

11الأوالًلالأنبلِأء11أماوالتثنيهَ،والعداداللاويونوخروجيكوين:وهىأسفارخمسةالتوراةويضم

وإرمياوإينَحعياءوالذَانيلأولوالملوكوصموئيلالقضاةيِشوع:أسفاريمانلِةافهيوالمتأخرين

سدهَفتضمالمكتوبايَا"11أمأوأحداً.سفرأًيَعتبراللَىالصغأرللأنبلِاءسفراًعشروالأيثى.وحزقيال

واللفائفالأيامأخبأرواحدأً،سفرأًويعتبرأننحمياووعزرأودأنيألوأيوبوأمثالمزامير:أسفار

القديمالعهدأسفارتجملِعيَمأنوبعدوإسدير.والجامعهَإرمياومراثيوروثالأنشادنشيدالخمسهَ:

كانوالأنهمالممَرأ"11أسمعليهايِطلىَكما.القديمالعهديِضمنهالماللَيالخارجيةالأسفارعنلتميلِزها

ألفمدأرعلىالعبرىللأدبنموذجاًالقديمالعهدويعتبرشفاههَ.يذرسكانتالتيبعكسيقرأونها

.للإنسانالربلأقوالملخصاًباعتبارهالثانيالهيكلدمارفدرةفيقداستهولَحددتيقَريباً،سنة

كا7المويبفكع!ب!لهغِْإنجبم!

حالرويعكسمرآةالمزاميرسفريِعلَبر.القديمالعهدمنالثالثالجزءأسفأرمنالأولالسفرهو

العالم.يَجاهاليهودىالفردنظرووجههَاللِهوديِة

11المزأمير"سفرويسمىينَمكر،ترأتيلبمعنى"يهيلا"كلمةمنايهيليم!بالعبريهَالسفريسمى

خمسإلىالمزاميرتنقسم.المزاميربمصأحبهَتنشدالأغأنيمنمجموعةعلىيحتوىلأنهبألعربية

شكر.بسَمبيحهَمجموعهَكلولَخح1َ()970(،)0)78(،)42(،1(،)مجموعات

فترةفيآخرينمؤلفينأوسليمانإلىينسبأجزأئهاوبعضداود،إلىأساساًالمزأميريتسب

أحد.إلىينسبلاوبعضها،الثانيالهيكل

المؤمندنثقةعنوالتعبلِروالتسابلِحوالأدعلِهَكالترانلِمكثدرة،موضوعاتالسفرهذايتناول

الملكيالزفافمل!مناسبا!فييغنىوأنأشيدوالفرحالحزنعنيعبروأغانٍ،الكونبإلهوالمانهم

بشكليغنيالآخروالبعضجماعيبشكليغنىكانالمزاميروبعضالأعياد.وفي،العرشوأعتلاء

دصلدهَأير451رلمحمالمزمورفييظهركماالأوغاريلَيةالقصأيدتشبهالمزاميروبعضفردى.

ذكر99المزأميرهذهومنبابللِهَ.تأييهراسأيضاَيؤجدكما،الشمسمعبودهفيهأيخاطبالتيأخنايؤن

لموسىووأحدلسليمان2قورح،لبني011،لآساف21لداود،مزمور73:وكالآييناظمهااسم

السبعلِنية.الترجمةفيلداودأخرىمزامدرعشرةنسبوقدلهلِمانوواحدلإيثانوواحد

يَعالىدنَهويشبيحوشكرروحلِةوأغانييزايتِل:الأولىمجموعايَا:أربعمنمؤلفهَوالمزامير

وإنذاراتوعظاتنصأيح:الثالثة.والذنوبالمعاصيعنوتوبهَندم:الثانيةالسفر.ييثنحويشمل

الساميةالإنسانقلبشعوريَظهررلمحلِقةشعريةملكلِةمزأميروالرأبعهَ:.العالمهذافيالسلوكعن

الشريفهَ.وعواطفه
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كانودد،الهدكلدماربعدالتكفيرأضاحييؤقفتأنبعدالذنوبعنوالتوبةالندمأهميةازدأت

لا:فيعلنون،القربانتدَديممعجنبإلىجنبأًوالندماللَوبةوجودضرورةعلىيؤكدونالحاخامات

ايؤبةا.ندمهنالكيكنمالملَكفيريةلمحرابينولاللخطيئهَقرابين

أقوىعقوبةلهالمتعمدفلذنبالذنب،يريقبلمنالمسبقةالنيةبحسبالذنوبمننوعأنهنالك

الذنب.ونوعالنيةباختلافللذنبيَكفلِراالمقد!مةالقرابينيختلفأيضأًوكذلكالمتعمد،غيرالذنبمن

والمقدسأت.المحارموتدنيسبالثهالشركومنهألها؟كتكفيرالقربانيتهبللاذنوبفهنألك

فترةخلرأنهيروىإلا،ليسالثهعلىتمردهيالخطيئةأنالحاخاماتنظروجهةومن

يمنعالرومانيالطغيانكانوبينماللميلاد،الثانىالدَرنمنالأولالنصففي،أدريانإضطهاد

لليهودالدينيالواجبلتحديِدالحاخامأصمجمعتشأور،الموتعقابيحسويِضعهأالدينيهَالممأرسأيا

الوأردةبالمحرماتيتعلقافيما:التاليةللمَراراتتوصلواالأمر.كلفمهمافيهاللَهاونيِجوزلاوالذى

يأييأنلهيجوزحيايَك،علىفنبقيالمحرماتهذهمنواحدهَخالفلليهودى:قيلماإذاا؟اللَورأةافي

نأإذ.القتلأوالنجاسة،الأوثانعبادة:المحرماتهذهأحديكونلاأنشرطحيالَهلينقذالمحرم

المعاصي.هذهاريَكابمنأهونالموص

عقوبلَهأينألأنيمكنالخطاياكلأنإذالنمدمة.وهىلها.أشارواجداًجسيمةرابعةخطلِئة

هي:والذنوبالآخرة(،1الآتيالعالمفيلِكونعقابهافإنذنوبأربعةإلاالدنيأ،هذهفيالعاصي

والنميمة.القتل،الدنس،الأويأنعبادة

علىالجلوسوقتيِطيل"من،الذنوبعنيِكفرالإحسانأنعقيباالحبرعنالتلمودفيورد

وجودفترةوفى،يأكللكىالجايعأوالفقيريِحضرأنالممكنمنأنهحيث،عمرهفيألثهيمدالمايدة

باستضأفتهالرجلعنيَكفرالمائدةأصبحسالآنلكنإسرايلِل،عنللتكفيريعملالمذبحكانالمعبد

والصدقهَ.الإحسانخل!منللمغفرةالفعليالاستحقاقيمنحالذىِهوالأخلاقيفالسلوكللفقراء".

فرنساوشرقشمالفيالهالاخاحكماءُوضعهأوالتىللتلمود؟ارأشي"التفسيرأضافا!هى

وإجاباتاللَلاميذأسئلةعنعبأرةوهي،الميلاديعشروالثانىعشرالحأديالقرنينفيوألمانيا

أبنيعقوبوهوالتوسافوت"،11كُتابأوايلمن)راشي(حفيدويُعتبر.الرفاقبلِنوالجدل،معلميهم

المتأخر،التوراهَتعليمفيواحدةوحْدَة"لَوسافوت"و"راشى"ولَفسير)الجمارا(دراسةويعلَبرمايير،

الجوانب.كلعلىوالتوسافوتراشىلَفسيرحولهاومن،للتوراةكمتن111"الجمارطباعةويتَئم
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ع.خ7073ع.703-.-خةبر-خ-علا-07د.ء-.ء-َ.م.ع3ج4لىص،؟؟7:شعِ:.3--..--إع7َ-"في.7-....عو.عع3خ00ء.!!".3ة.-.:37--كا".-.-َ*-لا-70.7777ركا-!7-4قي؟7؟/.عترلافيء؟.7-يرِصبرءسير!.ء!--..س2ء!7،.-خ!..ع-ع.!--علا7/عس7-ءفي.ءرزقي:ش-في؟ءكاعءتْحاة،س،7صكاء7في!ج3.عصيم+-سو3!.،.اك!"بمع-.ع!ء،.7-.
-3ع.ع.700003،خ77-77لا03قي.ط73.كاد/ع7ء47-!ص7.-صيز،.--خ737--وءإ7ع:ض.ض.ةءععءَبر-ء7س7ء0َء?/ع7---.-ع!:.صأعع..33%،77داة!--علا--ش7يرترءنمتر!!خشلمضإكاخلم..لى3عَير-3-،-ص.سفيضلم!!3إكابرع-كا7خ.7عآ-!.-7-:7--برس.-..-،لاع-ءس3خ--ع?77عإ-لاِ.ء-كاس7!؟-*؟(يربربم،-ء..-برالبن!تا%?َ!.لألمس-7ج7-77--3؟ع-.-ء-7ص.سخ-7- ء3ء07كا!3)؟عة2ء:7ء!:لمطلم-ة2--4-ء-ع-.لاضء.لا.ع--د3عءلا-،ع/س-"-.7كا../ءفيير03ِلأ7

-7-ع،.ص.ءعء-ععكالا-74----*َ-3-.ءع*ع3-7برءص-كأبم.7،-شء7؟-.-3ى--..37؟7ص73يمى،عكالم:يرع7نرسجس..-يم.؟يرخعخع-،عر؟ةكا-ة.+-ص-ع.لأ./ص؟....عى.-.س7-/.ء.7107لا.-خع-،ع-

لمانهأاءلاالمشنا"،11عصرخلَأمفيظهرصاللَيالبراييا"11الخارجيهَالمشنأوأت"امنمجموعههي

الفصلعلىويطلقالمشنا.مل!أبوابلستةاللَوسلِفلَاوانقسمتصستقلاً.كلَاباًوطل!، صملها يد

:فصولاللَوسفتا"11فييَوجدولا"،الغفرانايومسِممىالذىيوما""فصلعدافدماالمشنا"،11ملراسماء

ذأ"للمشنأ"،أخرىصيغأووتتما!مقارنايَاعلىالبرايِتا"11ويشتملالمقاييس".11ا،الأعشأشا11الآبأء"،11

فيالللمودمدونهناسي،دا-معاصرىأوالمعروفةالمشناعلىسابقينلعلماء"مشنا"علىتقومانها

الوأضحة.غيرالسنَحنا"11شرائعبتفسدركثيرةمواضعفيالتوسفتا"11وتمَومالميلاد،بعدالثأنيالقرن

لرابيالمعاصرنحميارابيأنهاخرونويرىالتوسفتا"،11ريَبالذىهونحملِارابيأنالبعضويرى

مائير.

0707لا.ع.-7-إ-ء----خ.ع--إ-.ش---...-علا*07ج.7علا7-*3.لاع7لا-عبزلاع.3.ع7./دع.-ع.ع-ععع..خ:7.عإ7.-:نمع.ع..جكا!777ة2بمدلأءخ..7-ع---77،-لا:7بر3-خ-3ع..خة،:؟7!إ"عةخ-4"-.نمص.لا.إ..-ع؟ع!-لأفي،خ03+/!/لم"عصعبرصفي.-لملا،خبرشَصعنر؟نمع.../يمفي،لاعبر37.كابرمخ:س7إصء/.بز-.لأَ-7-كأ/-ضَفي3!-7ءعفيَ،ع+-لمبلاخضخ-ء.7عءَإ7ِدخ.3!أخع:ء-7ة0ع7ع73?ع..7ءنه!-أعخ-.-ءخع7ع-ع--../عء"-3-،-ع77ع-7-

7--لا-7-:ء.-.-7ع7َ---:7-ءخءع-عع3-3733:-7-.77:7.ش.-7-عءص،7-،-س-ص.3-خع.--.--،عيم...+خص!،ع03علا-عع3،د7ص..-عءع/ءقيإ!عبر377:ءع-في3خ:عِاع-فيةس.ع-7..7خكا.-لا77لا،!؟7-ع؟،ش!.+7رعكاعص7+?"؟ع)خص-/7سى73ةلى77لى:3،لمعءَ.0301-.--37فىء777-..ء3.-.77س..7ع--ءع!ثد)ءلا-7،3

w

الحدأوالمسافةوهذهالسبص،يوملمحيمنهأبعداءلىيلصنَمىأنللمرءيجوزلاالذىالحدوهو

0002مسافةاءلىيمتدأنيِمكنالحدوهدأالمدينهَ،حدودخارحذرأع0502بمالَدارهوبهالمسموح

علِروب.لحساباخرىدراع

--عع-عععععع-3ْع3ع7ع7ععع7ْع.ْ-علا-3َعَ-ْ---3بم--عععع--ع3-عع.ْ،-)ع7ْ.ع037ع.عْع.بزْبزع"ع77"ْبر7عععني%ب.في-/عةخ3عْع3عةْع/في7ْ-/"خ-:-خ،ع--كا-7خء7----ْ.-.-7ْ-33-صع.ع-7ْ-غْأ7-:ع.7/يرع+ع77؟03ععبم-ء7ع./ع0373ءْإفمتفخاع(ع؟عاليرو

الشوفار.يصدرهاالتيألاهلَزازيةالنفخةوهي

7.-/كأ::7أ77ع7ْ؟ْخع-إ.شة.3+-شْ-:عبم3.ج--3،يرِض.3-ءْش.."ءكاأ(3ْ:برش-+2:ءأ..ْ.ْ،..خْ-ةءع:،2ْ..ءَ:؟/+.ى.كاع.!"؟-.ْ-ةىْسِ.777/َكِاْ.-77لأخكا!37ْ77ْ3ص7-ْ-.لا--ء+ءِ.ع-..-3ْء:ء.!.3ْلام7-2ْ،:.33ْءع--3ْ:-عجبر!47،َش؟ْبمكافي.إْ-%!ن!قئء 3عع...77ْ:7777َ70700ءع77،-7ْلا7ْس-7برع-.ْسض77ْ.-خَخصبرع3ْ3َعإ33َ3إة:سع!.-3-..،-َ.؟/3ْ..ْ/.َْ--..-.-..عْ-7ءبرس7بم

المريليدَفالذىالصلاةمنبرعنكنايةفيعتبراللِومأماالتلمود،فيالعهديابوصعنكنايِةهو

خلفه.

ورؤساءوالكهنةالأحبارمنرجالُهفصنعهالعهد،يأبوتيضنعَأنأَمَرَموسىأناللَورأةيؤرد

فياوكانا:المقدسالكلَابقاموسويِوردا،االدأبويافيوجعلهأالشهادة"وأخذألَوراهَ:تقولثم،القبأيل

وصاياعليهماوكانالعهد؟ولوحا،أفرختالتيهارونوعصا،المنعلىيحتوكطالذكطالوعاءالتابوص

".التوراةكتاببجأنبهوضعيم،اللهبإصبعالمكتوبهَالعشراينَه

مكانه،إلىأعلِدثمإسرأييلبنيأعداءقبلمنللخطفويعرضمرأيَا،عدةالتأبو!نُقِلَوقد

فتحهحينفيهيكونالمالمنووعاءالعصابأنالتوراةويتهولناقصاً،وجدهفتحهسليمانأرادوعندما

.سليمان

777007ع7كا33-03-!.ء:.:.7برص.3377ع33ع7:ء7707!..ة-.:ء7.فيكا:ت.33.؟..-خة.-007،ة.-..!ة.:بر:7-7بر-ع.7ع..7:7-.--:!،خ--ع-0777ع7-نر.علا-3ع،..بر.-.-.ة7:خ.خ.إ.ةَ-في.:0007.ع-/.خ:-ة-.-.3%بِر.7ء-ع7..0..-ع.77ةع77-:بر.307.ع::!7.لا-77كا7000000373:.-"في..-عء.-37ع(الفيتفننيأ77لَهغفبون

.7ع.-7707.--.-.ى..-..-عَ.،77:7ع..بزبر--خ.777...إ.07.3؟خ.:ع-.....ة:7ش:-7.07:بر-.-.ع

والثايْيالرأس!حولاحدهايوصعالعاديهَ،الأيأمعلمحيالصبحصملاة-علْديَوصْعلجلدمنسَرأئطهيع

منفقرةمنهاكلفيصغيرةعلبأربعالرأسيفللِنأىروش"شليَفلِلالمحيويوجدالإسمر.الذرأععلى
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لفيفةعلىالسأبقةلفقراتجميعبهأواحدةعلبةفتوجدأليديقلينأىيد"شل"يقيلافيأماالقدلِم.العهد

يضعونهفأبهمالفافةهذانظافةعلىيحافظونكيفيعرفونالذينمنالصبيأنمنالقأصرينوأحدة،أما

بركوخفا.زمنإلىترجعالميتالبحرمغاراتفييتفلينعلىالعئوريتمودد.الصبحصلاةعند

الحشموني،نتنياهوبنيهوداالئورهَهذهويزأسالميلاد،قبلالئانيالقرنفيقامتيؤرهَهي

.المقدسبيتعندفاعاًأليونانيينضدالئورهَهذهولمحامت

الإلهية،الحضرةلهويجلتالجبلذلكإلىموسىصعدسلِنأء،صحرأءفيموجودجبلوهو

الوصأيا.علىيشتملاللَيالألواحعليهيتقىأنهكما،هناكربهموسىوكلّم

وأسلَمرتسيناء،صحراءفيالأولىالربعبادةمركزفأصبحتألاجتماع،خيمةأقلِمتيم

الأخشابمنالخيمةوصنع!،سليمانهيكلوحلَىموسىعصرمنذألاجتماعخيمةفيالعبادة

والجلد.بالكتانالمغطاة

الربارادهأالتيالديأنةمنطلقيعتبرلأنه؟عندهممقدسمكان)سيناى(سيناءجبلاللهودويعبر

موسى.نبيهميدعلىلليهود

وللمجذوم،الطبيعيصيخلالفلونإلىويحيلهالإنسانجلديصيبابتلاءهوالجذامأناليهودأعتقد

درجأتمنأنواعبيتعلقماومنهاوالطهأرة.بلعبادأ!لِتعلقمامنهاأليهوديهَالشريعهَخأصةقوأنلِن

كلصوف،اًبيضيكونالجلدلونسعيتكاللالج،الأبيضىللونبحريتوهي:للنجأسة،الموجبةالجذام

البيضة،قشرةكلونابيضبلِرأهحزِمالمعبد،جدرانفيالجصكلونأبيضحكالشدحا-

خمسةعنبالتعويضملزمفهو،قريبهعلىالعنفيمارسمن:أنعلىاليهوديةالشرأيعنصت

الإذول.)البطلة(،العملعنالتوقفزمنالشفاء،حتىالعلاج،والألمالعذأب،الضررأشياء:

ففيالسأق،كسراليد،قطعالاينتين،اووأحدةعينالضحيةيفقدأناليإذاالضرر:أدىوأذأ

إذأ:العذأب،التعديوبعدقبلقيمتهيقدلِرويجري،السوقفييباعكرقيقالضحيةيعادلالحألةهذه

ظفرعلىكانلوحتىمسمار،أوسيخ،بواسطةمتفاويةوبأعماقحروقبعدةمحروقأًالشخصكان

العذابلنفسيعرضمأإذأ"شخص"ظروفنفسفييحسب،رضوضدون(القدمأواليد)في

.والمعاناة

عنأيضاًمسؤولوهو،الطبيةالعنايةبدفعملزممسببهفإنجرح،حصلإذأالشفاء:حتىالعلاج
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أنفتحثمالثانلِة،للمرةشْفييغجديِد،منوأيْفتحعأديغ،الجرحبسببحدثأذأ)ألانتفاخ(الوزمة

عندهاالفاعليعفىفإن،كاملشفاءحدثوأذا؟الفاعلعايقعلىيتهعالعلاجيكاليفجميعفإنايِضاً،

.العلاجدفعمن

مقعد(اوأكعَيكونأن)لِمكنخيارمزرعةحارسكملرمللهأالجريمةهذه:العملعناللَولمحف

ولمنالمسببللفردالقانونيبالوضعيتعلق:الإذكللمحدمه.اويِدهيفنوصاعداًالآنمنيتلقىلأنه

لِدفعأنفعليه)بقبضهَ(،قريبهاحدهمضرباذا:يليبماالاخيرهَالشكوىهذهيحددله.يَعرض

براحهَصفعهأذازوزمئة)ويعأدل"مانا"يِدفعآخررايوبحسبزوز4وتعادلوأحدأًشيكلاً()سبلا،

زوز.004اليدوبظهر"زوز"،مايتيعندهايِدفعاللِد

غطاءرفعابااوييهابه،عنهنزعافيأالآخر،بصاقهواصاببصقاذأ5،ينَمعراوبإذنهينَمدّهاذا

رْوز.4..دثْععلله،عامةساحهَلمحيلامرأةالراس

7-كا77-د---ْةعع-ع-عع7-خع-ع--73-نرعخبع-77ةعع:7.خ:قي7سج:3-ةنر-7:يزيمبر7-ء؟لاخإع-7ء-.خ.73-كا*شترة:.بر-3ْ،.إ:قيفي!فيلاع؟ج%7:7؟؟كابمج-إخ.تجأقيع؟:3"ىعخ.ْغ:خْ.-أ:خ.67بر/ءفيع"%خ%؟عةكأ!7،-7-جلا--َلأ-كأء-/عبرقيخع003-سع-لا.ع7عء-ج7-ع:3-ْ-7--7-7.ع؟ْالط!أصآس!بريزجمبي

رغماًزوجهامنتطلَىَالمرأةفإنللتوراهَوطبقاً)جلِط(،الطلاىَطريِقعنالزواجعمددسخهو

اءلاالزوجةموافقةبدونالطلاقيجوزلابأنهجرشومربيأفتىعشرالحادىالقرنوفيعنها.

وفيجيطينْفصليُسمَّىالطلاقعنخاص""فصلالتلمودلمحيويوجد.أبراررجالمنبشروط

الحاخامملأ.المحاكملمحيالطلاىَدسؤورْلمحيالحكملتمحاللاًاءسرايلل

7ع7ع7لا-7--ص7-27سخ7ع0300303-..خ777-7-7ع7ص7خ.3ش+.س....-:-فيعآ.:37بر،خ37عء-033733.73:.خة-.7.خى..في7لانر7-37ع7؟خقيفي3-.نية--:-:.؟7::-ى!-شَيز(ع03خ.-:عفي37نر.؟في*غ.خسشبمة.بزى-ع.-"بز-3عبر3خش3:خ.-7-.نن7.ى-خ3:7777-ع-عج3كاع3نر.--خ7ى77-خى3./َخع3،عش-3.:--ع.:كاع77كاعلابرء:3-3ع033ى.7:7.73:ىعالرتا73ثدكئ!

حولاءالاَرأختلفَْ،اعلزئا7أريكابهاع-لمحيء:رْوعجهايشكععالتيعأةالمرع!(أ7ْ1أ:َ)العددسمْريتحدث

وجوبالتشريعفرضإذ.الزوجةبخيانهَالملعلقهَالحاديةمعرفهَإنكارهمعندالقانونيالشهودوصع

سوءفييشكالتيلزوجتهالزوجيحذلِرون-أوالزوجةبخيأنةيشهدونالذينالشهودوجود

تحديرمعآخربشخصأخللتاللَيالزوجهَبحقالعقوبهَيَحديىبوجوبيقولراىوهنالكخلقها.

سفر،الزوجةخيانهعلىالبلِنةللقديمالشهودبوجوبالمقدسالكلَابمنامروردقدبللها،روجها

ضدهأ.الجرملتحقدقالشهودوجودضرورةيؤكدوهذأضدهأ"،شهوديكون"ولا513:اللاويِون

نتنماءوهوالمرأرةماءمنويشربوالعارابالخزييشعرلكىالناساماميَعرضالمراةوهده

ع.!ة..7.الموتحتىالرجمعقوبهَضدهايَدحققانوامافأسدهَ،وموادالتربهَبخلائطوممروج

مكاع77بر733:"7ع72-سعخَعْس."7بر-7ء"ةَعآإ.:3.3.!7ش.:عععْع3-7إع:777/ع7ْ-ة3خش!.ْ:ْع33؟..--آَنمنرخ-7ْفي.ْ:3ْ-3َْس.خبرةبزبز:خ.3بز:7.:ء7::ةتيخ.ْخ:ش.خ:7َع3ة3؟%ءيربرع.ع7377ْبرد:-777بزعخخ7:عدس3عخع77سخأة7فتفآتمغ7أءقنلفأثرَ!كأ.عْ

معتمداًآخر،موضوععلىيظبيمَهفيتمسلفاَ،معروفبحكميتعلقمعينلموضوعلشرعيلتطبيقهو

الموضوجمن.كلاليشملالمقدسالكلَابفيسواءعلىاستخدامهيتموالذكطعليهالمتعارفالتعبيرقوةعلى

نفسيهما.ولظرفالوقعلهاأخرىحالةعلىويظبيقهحالةمنالحكماسئنباطآخربمعنىوهو
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هومالتوضيحإليهاويشارالتورأة،فيعشرةالثاليشالقوأعدمنالثانيةالقاعدةهووالقياس

11القيِاس11لهذأمثألاًالفقيهالعالمويعطىمتساويهَ.يعبيرأتأوكلماتأساسعلىالتفسيرفيغامض

الأضحيِاتلياقدماا:"يعمدداكتابفيوقيل"وقتهفيايعملونهقايلاً:"الفصحاعدد1عنشافا()جزيرأ

السبتيِومالأضحيةبذبحيقومونأكطالسبتيلغى"تعميد"فىالواردا"ودتهافيولكن115موعدفي

السبت.تلغيالفصحفيالوأرد"وقته"فإنأيضأوهكذا

االثعار

يعني:آراميةكلمة

للتلمود.عاماسمأ-

فيمه225-55منالفترةفى)المفسرون(الأمورأييمأقوالعلىيشتملالذيالجزءب-

وأجوبة.أسئلةصورة

التىالأقوالوهيالسابرا،يقابلوهىحاخاميِة،منالإنسانيلقاهاالتيالأموروهيالقبلاه:ج-

العقايدملخصهوالجمارا"11أقوالعلىفقطيشتملالذيوالجزء.وعقلهرأيهمنالإنساناستنتجها

11.المشنا11فيالواردة

همدراشَبيتفىمجادلاتبعدالمشنالفصولطبقاًوقسموهاالجمارا"،11هذهالأحبارصاغوقد

علىفقطيقتصرأندوناللالمود،لكلعاماسمإلى111الجمأر11أسمتحولالأياممرورومع)المدارس(.

فىقائموالفلسطينيالبابليالتلمودينبينوألاختلاف.المفسرينأقوألعلىيشتملالذيالجزء

11.و"الجمارأالمشنا"11بيِنيفرقومأ.،التلمودينبينمشتركةالصذَمنالأنالمشنأ"،11فيوليسالجمارا"،11

الأسطوريةوالقصصوالموأعظالشريعةبينيجمعفإنها11الجماراأما،التشريعاتيحسمالأولىأن

5(.)أطأجادا

--7-خ.-7.ع777ْ---..خ7ْ7-7--ْ-73.7ْ-:.ْخ-..7!-خع--عع.--ْخ77لإجبتيبنهنئ(خ-أ-07)!لبهفك77ضايالمثمملو-

أصبحولمحد.فائدةأومنفعةأنتظأردونَل!*خرينوالأخلاقيةالماديةالمساعدهَمنمخيلفةصورهو

المساعدهَمنأخرىصوريتضمنوكما..ضمانأتودونفايدةبدونقروضمنْحُبه:المقصود

اليهوديةأغطتوقد.ذلكشابهوما"،المتوفىو"جنازة"،العروسازفافمثل،والأخلاقيةالماديهَ

علىإليهونظر!،العالمعليهأيقومالتيالحاخاميهَبالأسسوربطتهكبرىأهميهًألاجتماعي()التكافل

بينمنيعتبرونهأالذينالأحبارأقوألفيذلكويتضح.الإنسانيةالعا؟فاتفيالهامةالأساليبأحدأنه

ألانسانيجنىو"التييابت"مقدارلهاليسالتي11الأمورمنوهي،العالمعليهايقومالتىالثلاثهَالأمور

)الدند1(."العالماهذا1فييمارها

اهيلل1فسرهاوالدىا،النفسكيحلثمالأخدكأحِب11َّأتورايية:القاعدةعلىالأخالثيةالشريعةويقوم

11.لرفيقكيخسْنعهلالنفسكيكرهه"ما:بقوله11
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ألاممنتُخفَفواللَيطيب،بقلبالأنسانيفعلهاالتيالأفعالكلالخيرأعمالويتضمن

المجتمع.أفرادبينالعلاقأتويلطف،المحزونين

الزواحعلىفقيرهَفداةومساعدهَاللِتامى،شم!جمْععللِها:المنصوصالطيبةالأعمالومن

الشفقةوحبالخير،علىبهاوالحكمالنفسعلىالعدالةويظبلِىَلها،المهرويَوفدرالعرسجهازبتقديم

أيضاًالإحسانأعمالومنالمخطوبأيَا،الفلَياتومساعدةالمويَى،ودفنبتوأضع،والصنَمى،والإحسان

فإنهمريضاًيزور"ومنتدَليدها،الإنسانعلىيجباللَئأدذَهأعمالمنواحدهَوهي،المرضىزيارهَ

!دميه،علىيقففسلِجعلونه،مريضبزيارهَينَمخصأًستونقامواذأ،مرضهمنستينمنواحديِشفي

فهيالجنازةمراسمحضوروكذلك،المرضمنجزءاًستلِنمنجزءأيسدأصلواحدكلأنيعنيهذا

ادله.الإنسأنبهايقلدجمحعهاالأعمالفهذه،مقدسواجلا

-عخ--7--ء0/7777،--عع7فيخ/ج-7--.77373-ْععع7ع--عععكأع73ع:خ337.ع3-0ْ--عع،-ض--ص:-ع7عع--ةع-بر-7ْبرعنجإيرفي!برخ33ع.7:-3ْةكأخخععععععععععع3-ع.ءععع7ع.لابرخبر-7!-7--ء7.عع-:-7ْ-ء!جعء7!.ج773خ3ع-جبكننن(--صعع.!.عبهلن،،.صم!

طردواولكنهموحوأء،آدمفيهاوأسكنعدن"،في"جنةالربغَرَس8()2:اللَكوينلسفرطبقاً

فينجدأنالممكنومنوالشر.الخدرمعرفةشجرةمنيأكلوابألاالربوصاياعصواانبعدمنها

فيللربكاتَعظيمهَحديمهعنيَحكئاللِهودبلِنانتشر!!ديمهَاسطورهَاءلىايذَمارهَحزكيالسعر

الملَأخرالأدبوفي.الأكلوشهيةالمنظرورايعةضخمةاشجارنمتالحديقهَهذهوفي،عدنجنه

مكانهيالتئجهنمويقابله،روحهمصعودبعدلا؟برأرمسكناًأصبحالذىللمكانالاسمخصص

الشريرهَ.للأروأحومسكن

مأكليوجدلاالعلياعدنجنةففيالعليا،عدنوجنةالسفلىعدنجنةبينالحكماءويفر!

وينكرالجنهَ.هذهفيبالعشَ!مسدمتعينروؤسهمعلىبتلِجانفلِهاجالسينالإبراريِكونبلوصنمرب،

.خوفأودلىَدونمأللسعادهَمكانهيعدنوجنة

7770777-..--ى703--3خ.-فيعخ07كا33.7-ص377ع3بم-إعع.:؟ع73ع73خ:ع7بزأ3كا-بزع.--7-07ع37ع:7..ع7-37ع7ع..كاع،فىش7777-ع:بر،7إع!خ3:.،..::7.صكاخخعع.737عع07-عع.ع-عععع3خ.ع7ع7ع.طع.733ع7ع-...7.عع-خع77ع707خ7-7صع7لاع7-377-لا-ع.ع-خكا-3ثيهم

وجودار.ألى7دْهبآخْر7قولاْلكنالكورْ،لخلْق7.سابقللهالكلِنالإقامة775هذلااصلالْىاللِهوديعتفْد

،الكوندبلجهنممكانخلقفلقديِه.-مايشملولايِشكلهالذىللمكانبألنسبهَهوالمسبقجهنم

السبت.م-اولعشيهَذلكوكانالثانياليومفئخلقتنأرهوان

جهنمعلىويطلق.القِصاصمكانأنهيعتقدماعلىالدالهَالأسماءمنالعديِداللَورأةفئجاء

هئ:أسماء،سبعهَ

11.الحوتجوفمنالربالىيِونان!صلىجوف

الفساداوالخراباى:ابادون

مرعبههوهَاييه:طل! كر

الموتظل

السفلئالعالم
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الجميععللِهينزلحيثالسحيىَ،الوادىعلىيَدلالتيحي""جهنممثلأخرىأسماءوهناك

أهوايه.بسببيضعمنكلفيهايِسقطلأنههكذاوسميت،وأطماعهمشهواتهمبسبب

فىوالثانيالصحراء،فيأحدهما:ثلاثجهنماُبواب.لجهنمأبوابوجودعنالتلمودويحدث

وعالمسفليوعالمالمويْاوشبحوأبادونشلِول:هيجهنمطوابقوأسماء.أورشللِمفيوالئالتَالبحر،

كبريصونأرأفخاخ:سَممىكان!السبعالطوابىَأنالمزأميرمنويستنتج؟والصمتوجهنمالنيسان

قسمينإلى(جهنم)أى"شلِول"القسميذَمجرةبأغصانأبشالوم"11يذَمعرتعلىَوعندماالناريهَ،والسنهَوريح

يَقولالتيهيللمدرسةيخالفوهذأأبدأً.يتطفئلانأربأنهاهيجهنمويؤصفالشجرهَ.لجانب

يَحتوئآخرينوبحسببرد.ونصفهانارنصفهاجهنمإنأيِضاً:ويِقألستندهي،جهنمأنبحسبها:

البدءفييذَمهراً.عشرةاينهيلفترهَجهنمبدخولالأشرارعلىالممجد!الوأحدالقدوسيحكمثلج.على

وهملهيِلَعرضونالذىباللظجيمآهآه!:يقولونيجعلهمالذئالناربعذأبيمبألحكة،يعاقبهم

شقاء!شقاء،!يصرخون

.ال!طلاق!ع)وثيقةع7جيطق

ويِبطلمطلقلِنيصبحانوبذلكلزوجحه،الزوجيِعطيهالذىالطلاىَكتابأوالباينالطلاىَهو

مذَل:يقسيرٌإليهايضافماوعادة،شطارأوصكمعناهابالآرأملِةجيطوكلمة.ويتوقفزوأجهما

بشدهَ،أليهودىالقانونويحرص.طلاقمجردفهوبطوريِنجلِطأما،الانفكاكطلاقأيشحرورجلِط

فيالزوجرغبةسردعلىكذلكويِحرصالحرفدةلَفأصيلهبكلالطلاىَصيغهَيقاصيلسردعلى

الحأخأمبلِنهممنرجالعشرةيحضر،عامةبصفةالطلاقإعلانوأيثاء،وإعلانهالطلاقكتابة

ويِريِدالطلاقع!يِعترضأحدهناككانإذأ:الطلاقإعلانقبلالحاخامويعلنوالشهود،والكايب

الزوجيعلنذلكوبعد،إعلانهبعدالطلاقعلىألاعتراضيمكنلالأنه،الآنذلكفليعلنإبطاله

وبإمكانكالاَن،منمنيبهطالقإنكحلِثفاقبليه،طلاقككلَأبهذألها:ويقولزوجتهعلىالطلاق

شخص.أيمنالزواج

7.777.،عَة.7..كاكاع7+خ3بر...0007..33-خبر.3:3-.ع3073َكا..733-فيخكاع3ج--ء3--777-./777ةع7ى:0777.كأ77كأ:.7707:.ع-7037..-ع-.-:..3-..ع.ش-303.:--.ع.707ء7-73كا3-.7ء-ع:.7.أبرج7ع7..ع07بر7ة.نر7.ع.7-:....ء..ع!أ.ة.ع-.3...بر--....خة-3-733003-377707307.ع373.-عةعى7003ىأ!..ع.عع-ع...-.3..-خ000707.-ع3!ثويى-7373حنف!ية

بعمليقوموارْاطرأ!،اربعةم!َرد.أء-أ7ًْيِرعنذى7777أرْمتديِ!خ37ْ-ْيِهودىكلصكلى7ْىلِلْبعْىللدورأة-،ْوفقاً

باللونصوفيةخلِوطمنالصيصوتوتصنع.اطرافهعلىاهدأباوينَمرأشيبوهيصيصوت

طأللِ!بالعبريِةيسمىصغيرطاللِ!الصلاةشالأريذأءالمتديِنوناللِهوداعتادوقد.السماويالأزر!

الرمبامكبَولقدنهاراً.ويريذونهالأهداباوالشراشيبفلِهويِضعوناطرافأربعهَذولمحاطان

لهيِشترىأنللرجلاءلزامهنأكليسأنهمنالرغمعلىالصيصيت:شرايعفي(ميمونبن)موسى

هذهمننفسهيِعفيأنالتقيع!هـلالرجلينبغيلافإنهشرأريب،له-ولكيبه،ليتديزطأللتِ

هذهيقيمحتىالشرأريب،بهيؤجدبغطاء،متدثرأًيكونلأندأيماًأنعليهبل،الفريضة
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للَلاميذللغايهَكبيولعيبوإنه،للغايةحذرايكونأنعللِهينبغيالصلاةساعهَوفي.الشريعة

متدثرين.غيروهميصلوأأنالحاخامات

3)صنر(.ع-جالقز

الشرعبحدودميقلِدملَعلمشخصهووالحبر(:الشعب)عوامآرسَكهاعامنقيضعلىوهو

ويطبقواللاوية،الكهنويَلِةالحقوقعلىومواظبالشعاير.وأقامةالشرعيةالطهارةوأحكاموالقانون

الممَدس.الكلَابحدود

وعكسهوالأعشار،الطهارأتعلىيحأفظمنكلعلى"حبر"اللقباقلَصرالثانيالهيكلأيأمفي

اختبأراًيِجتازونالذينأولئكفقطبهيقبللا؟حبارمخصصمحفلآنذاكهناكوكانا.االشعباعامة1

يدعلىيلَلقاهأأنيجبالأحبأرشؤونلتلقيجاءمن:بأنهاللِهودحكماءأفلَىالأحبار.شؤونفي

رجالعلىيفرضوأأناعتادواالكهنةأنإلافلِهم،المويَوقمنالدينرجالويعتبرالأحبأر.منيلاثهَ

يِتلقىلأنبهحاجةفا!)اللِشلِفأه(فيالمقيمأماالأحبأر،منذَلاثةيدعلىالعلميللقواأنأيِضاًالدين

اللقبأصبحالزمنوبمرور)اليشلِفا(.فيبإقامتهبلفعلالعلميلقىلأنهالأحبارمنيلاثهَبدعلىالعلم

الدورأةلعالمالحبر"11صفهَتخصلِصيغ18(أ-)5القرنلِنبلِنوفيماعأمه.الدينلرجلصفهَ"حبر"

التدريس.لهيخوللاالذىالغض

3.--ْخ.-.ْس..7ْ--في!ئبمبر%..-ب!إخ7جل!ب!.جرو!إ37شافيخ3-المنئ.إعلأصنبهعدعأعهالمر)حالوقم!

خأيأمرالشرعيالقانونفإنلذلكمنه،أطفاللهايكنولمزوجهأماتاللَيالأرملةالمرأةوهي

نأيقولوالغرف،إسراييلبي!منأخلِهاسمينلَهيلالكيأخلِهأرملةيِلَزوجأنالملَوفيالزوج

هيرفضتأو،أخيهبأرملةيتزوّجأنالزوجأخرفضإذاأماغريِب،الرجلمنأولىهوحماهأ

منيقومخاصطقسلإلمحامهَالمدنيّهبالقضاياالمخلَصّةالمحكمةأمامالحضورعليهايتوجبذلك،

هذهوتسمىاخر.شخصبأىالزوأجمنيَلَمكنوبذلكبحميها،لهاأريَباطأئبفكّالأرملةُخلاله

منهمواحدوماتمعاًأخوةسكنإذأ11ال!ثنية:سفرفيوردحالوصا،وقدالمرأهَوتُسمىحليصما،العملية

لنفسهويتخذهاعللِهايِهلزوجهاأخو"أجنبيلرجلالخارجإلىالمدتأمرأةيضلِرفلاأبنلهوليس

مناسمهيمحيلئلاالميتأخيهباسميقوميَلدهالذىوالبكر.الزوجأخيبواجبلهاويقومزوجهَ

قدويقولالشيوخإلىالبابإلىأخيهامرأةيَصعدأخيهأمرأةيأخذأنالرجليرضلموإن.أسراييل

ينَميوخفيدعوهالزوأج.أخيبوأجبلييقومأنيشألمإسراييلفياسمأًلأخلِهيِقيمأنزوجيأخوأبى

الشيوخأعلِنأمامإليهأخيهامرأةيتقدمأيخذها.أنأرضىلاوقأل:أصرفإنمعهويتكلمونمديِنته

أخيهبيتيبنيلاالذكطبالرجليفعلهكذأ:وتقولويَصيحوجههفيويتصقرجلهمننعلهويخلع

11.النعلمخلوعبد!إسرايلِلفياسمهفيدعى
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7ع7ع:سعع07037ء73..عععْخعج37ْ.ْ.ْع::7ع...-ْ*-7--عع7-:7ْج-ع7عء!خفاببة!-عإ!مغ!فخ3ه!الو!:عحاميالاني

الحداد:وأيامالأعيادلمحييتهرأ7-33اعْاللَىا-ا-المجلوعتا7لا77-وهيعاالمكلَوبا!-ااشفار11م!أسفارلخمسعاماسم

فيوملِخاالمظ!ع!دفيوالجامعهَ"الأسابيعاعلِد1فىورأعوتَالفصحعيدفىيقرا!الإنشادفنشيد

فلَرةفىإستيرالسفراءلىللاشارة"مجيلت"اسموردولقد"،البوريماعيد1فيوإستيرآبمنالتاسع

"مجلو!11.أيضاًاسمعللِهاوأطلقواأسفرأربعةأضيفتلاحقةفلَرةوفيفقط،التلمود

7عالمختمرإ)الغبزحلميص

بنيخروجلذكرىأحلِاءا"الفصحاعيد1أيأمخلالالمختمرالخبزيتاولأليهوديةالشريعةتُحرِّم

يأكلونمساءاًالشهرمنعشرالرابعاللِومفىالأولالشهرافى:موسىبزعامةمصرمنإسرأييل

منكلفإنبلِويَكم،فيخملِريوجدلاأيامسبعهَمساءاً.الشهرفيوالعشريِنالحادىِيِومإلىفطيرأً

أ-91(.8:أ2)الخروج"الأرضمولودمعالغريبإسرأيلِلجماعهَمنالنفسيتكيقطعمختمرأًأكل

الشعبافحملأمرهممنعجلةفيخرجوامصرمنخروجهمعندإسرائيلبنيأنذلكوسبب

يقومأنالعادهَوجرتأ-24(.2)الخروج"أكتافهمعلىيثِابهمفيومعأجنهميِخدمرأنقبلعجينهم

الدهود.لغيريبيعونهأوبلِوتهمفيمخلَمرهوماكلبحرْوَالفصحألِامحلولعنداللِهود

3:(لراكو،)عدىحالوك!

من25يوممن،أيامثمانيهَيستمريأنويأحتفالعنعبأرهَوهوالأنوار،علِدعلىعادةويطلق

عأمالمعبديَشييدإعأدةلذكرىإحلِأءهوالعلِدوهذايتت،شهرمنالثالثأوالثانيالىكسللِفشهر

نورأوالمصباحشعائرأقامةفييشتركالعيدهذاوأن.إبيفانسأنطيوخسدبلمنتدنيسهبعد165

علىالحشمونيدن!االحشموناييمأنتصارذكرىوهوخأصة.ودوأنينقواعدلهحيثَيضاءالذيحانوكا

ميلاديِة165عامجديِدمنسللِمانهيكلويتشيناليونانيين

النزفحدوثوبينألاعتيادى،النزفلحدوثالمقررةالفترةبين:أ5فصللاويين،سفرفرق

أما11،نداه"دمالطمثفلَرةفييحثثالذىالنزففترهَخاجلالمرأهَيشمىالمحددهَ.الحيضفلَرةخارج

التوراهَ،لأحكاماستنادا1150ًصيبا"دمخلكهاالمرأةفشممىالمقررةحلِضهافدرهَخارجلِنزفالذىالدم

نجسةالمرأةف!هايقونأيامسبعةلمدهَحايضتعتبرفإنهامرهَلأولالحيضيأييهاالتىالمرأهَفإن

اسلَمروإذأ.أيِأمالسبعةخل!أوالأولاليومفيسواءالطمثحدوثوق!عنالنظروبغضتمأماً،

وتصبحالطهأرةلأجلتغتسلأنفعليها،السابعاليومفيالغروبقبليَوقفثمملَواصلهَ،لأيامالنزف

.طاهرة

ىأوإن115،صيبا"بماشممىيوماًعشرأحدفلَرهَوهيالحلِض،منألِامبلسبعةيتحىَفترهَهنالك
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لثلاثالنزفحدثلوأما،بسيطثانوىنزفوهوخيتسانأ""صيباهالفترةتلكخايريحدتَنزف

علىالمرأهَيَحصلولنبغزأريَه،يملَأزالوقتوهذاجيدولاا،"صيباهيشمىالمرأةفإنمتتاللِهَ،مرات

مألكلومنجسةنجسهَيكونالحأيضالمرأةوإن.النزفبعدمنأيامسبعةانقضاءبعدإلاّالطهارة

جزاييةعقوبأ!فهنألكالقوانلِنهذهأحدهماانلَهكوإذامنها،يقتربأنلزوجهايِجوزولاتلمسه

لذنوبهم.كفارةالقرأبينيتهديم،العقوباتهذهومنضدهما،وأخالثية

الحع.

وعيدالفصحعيد:هيمنأسباتثلاث11للحجالهدكلفناءاءلىبالحضورالخاصهَالشريعهَهي

ذكوركجميعيحضرالسنهَفيمراسيلاث:التوراةفيواردهولمأاستناداً،المظالوعيدالأسابلِع

اماميِحصرأولاالمظالوعيدالأسابيعوعيدالفطيرعيدفىيختارهالذيالمكانفيإلهكالربأمام

لملم.أعطاكالديإلهكالربكبركةيدهيعطىحسبماواحدكلفارعْي!إلهكالرب

707--77ْ.77ْ77ة77ى77ْ.."كاى7ةْ،:77-.!7بر-إ7ْ33ْ؟.ة33-3303ْش33إبرش.ع--؟.نر..إ-.-عصء.-.!ى7ة7ْة7-،في؟:خ/77/فيصى؟-:-ع:شةخةبزع.!-3؟َةبمبرْص%..7+إ-:.!شخبرىفيظخخ!:ة77ْلأ-؟7كاأ!!نب!أ.:%جم!ذ-جَمبمقييهننبئ:بخ!

الخروحسفرفيمدكورهَوهياللَوراة.فيدكرهأورداعلِأديلايهَاحدهوالأسأبلِععلِد

والمظال،والأسابيعالفصح:وهى،الثلاثبالمناسباتالخاصةالزرأعيةالصفةكدوث26(:)أصحاح

نضرأً.مازالالمحصوليِكونأنأىا.'الربيعاعيد1بأسمالفصحعيدالىويشار

11.الحصأداعيد1باسم"الأسابيعاعيد1واءلى"الجنىاعيد1باسم"المظالاعيد1اءلىويشار

الاحدفالفلِهيِلَمماًصراحةتحددلمالتوراهَانفيالعيدينكلاعن"الأسابيعاعلِد1يختلف

11.سيفانمنالسأدسفيسيناءجبلعلىالتوراهَاعطي!11:الأحباروضعهاالتيللقبالاهووفقاًبالعيد.

اللَورأهَولمحرأءهَالصلاةوباسلَثناءتورايتأ".نزول"فلْرةاسم"الأسابيعاعيد1علىيطلقايضاًولنلك

خاصةبيَشريعاتهنأكوليست"الأسابيعاعلِد1بخاصهَدينيهواجباتهنأكليستيوميا،المعدادهَ

11.المظال"تشريعاساو"الفصح"تشريعأتيؤجدمتالمأالأسأبيع"اعلِد

777لا7عص77ءع"7-3337.ع-:بر.-عو....لا..../َ:7+*...-3...00نر.ء.خع...:-؟ع،!-ع-73ءع.خ3ع:ع!-.33بز7نر3..:ب.في".إ:7بمؤبر7...إخخيربر+ع.تر.كا7.ص.".بزبر:..-7.بريرخخ/صلاخ"نربرفي3نر:إبرنر!نمبر."3.جص3ب!خ!!نربر!!ء+!.خصيمح.ءع!ق!لم:حت!.-:!فيبرع:بج!نافي

فييَروىالتيالهاجأدأهالأسطوريِةالقصةنهايةفييِردوأحدجدىِمعناهالآرأميهَباللغهَمقطع

عشرالخامسالقرنفيالفأنهويحتملمختلفهَاغرأضاًوالباحثونالمفسرونحملهوقد.الفصحليلة

لمء

اءلىاضيفانهيِعتقدمنوهناكالسفأرديم،لليهودمطبوعةهأجادأههناكيكنلمحيثالمانلِا، -LSA

الأطفأل.الئعاسلِغلبلاحلىالترولِح،سبدلعلىالهاجاداه

ع-عَ.ء/.-:لاع.ع7ج:77ععع7ععلى7-ع7خ7-،777:-ْععكا-ْع-ت7ج0ع:------خ7--تن-خسة:.فيج"ص!-ةل!نرنرعءة-:!خخء،عفيجْءععْ-ْخ:ع7ع-فَية--خ.خ.-.في.؟!..ةْ*خ.خ-!ْإلأة،.ل!.--ش.-7:-:7:ْبرنرة!.نر-نرفيش-7/"بم."ع.ع.عضععنمبم:.-..:،.:ع7:.شْ.:برْبيرْوْ.َْ-خ--.:فئ.بم!نر.-خ3ْةفي-؟جنر7ءع؟إ:-7بم-عقي-بزبرعةْءَع.كاع3ْفي؟.!(:!ننني.!جنزف!

عة03-.ع-.ععَءع77-لا-......7.---..--..ع-3.---.ء.ص-خ733؟جخ.7.ءع::ةع7.ع-:ضععى.7.-ء!.لا-ة7-.7-.......-.س..--،-لا-لا.--س-3-زرع-7ععِ....ةخع-ء./.بزءصخ..خ--،.خ74ءِ!ءصج.-خ.-.3ع..ع31-7-.؟،--.7خ-ء.:--عء7ع

عع،عع77.عءع3ء-/ص.-ء-ع..ء-.-4.+!!ء.-.-7ء.-...د-..ع،3/س--ععلا-.7?707عءعأ.-/.!-..ءع.ص.?َ،-ع7--.خ.7!َ-.علاس-.ءع:برع-3ء..ع،َ./عع7..-عر-ع?ء..-.!--خخ

عنعقارملكيةبحيدَالاعترأفعلىعامبوجهيدلالدهوديالفقهوفيالشريعةفييردمصطلح

-.-طر شلَى:امورفيالتلمودفيمراسعدهَالمصطلحوردوقد.ألاملَلنبهدفمصأدرتهاوحياريهي!
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وماالهباتأولهامالكلاالتيالأخرىالعقارا!أوالأراضيمصادرههوالبدايةفيمفهومه

أقتحمأوسلِجأوسدأذأملر:العقار،حيازةفيالرغبةيثبتعملطريقعنملكيتهاويحديدذلكشابه

اليد.وضعذلكفإنكأن،أيِأًشيئاً

خدمهَأوعملأىطريىَعنأىاليد،وبوضعوبالصكوكبالأموالالكنعانعينالعبلِدلِشترى

والآبار،البلِوتكحلِأزة:العقاراتعلىاللِدوضعمدةأيِضاًيحددأشلَرأه،الذىلسيدهالعبديؤديها

دأيماً،ربحاًيدرماوكلوالعبيدالمرويةوالأرضالزيتونومعاصروالحماماتوالمغاراتوالحفر

".كاملةأعوامبثلايةيتحددالأشياءهذهوحلِازة

لا.-.صعع7م-.ع.ععععبرعكا77،:،--/-إع-ع3في:-عخة.:ععع7ع!-.ع7ع--:..-3لا،7؟-3؟-7ع.ع،7.7ع7ة-ع.*---ع-.77-ع.لا7/!ميمم!لإءالجُزم

اللقأط،:وهوللفقراء،الحقلمحصولبعضبتركالفلاحيؤمرحيثالتورأة،وصاياإحدىهي

فهوالمنسىأما،حصادهعندالمحصولجأمعايدىمنيشمأقطالتىالسنابلهوواللقاط.الحقلوزوايِا

يجبلاالتىفهى،الحقلزوأياأمالأخذها،يعودأنيجبفلا،الحقلفيالفلاحينساهاالتىالحزمة

الفقراء.حقمنجملِعاًلأنهاجمعها،

--عع-ع.ععَ..ْعَ..-:.-ة77ْ.نم-ْ/عع7ْ:7-ْ.3ْع-..عْخ.عَ-.خ7.خعع777عْع0ْ7نر7عبمفيْ-7:7ْ-خب!اإ!!عععتفا-الؤقي-!ئيبخاببيل!غ

لمحيأعضاؤهأبالغالحشمونيلِ!ْدترهع-علمحيفلسطَينلمحىْعاست-جماعة-همالأيَقلِاء:الورعو!-

منالحسيديِمجاهدوقد،الأوأيلالأتقلِاءبأيضأًولُقبوأ،العمليةالفرايضالمحامةوفىبالدلِنيَمسكهم

المشاركةأوطعامهممنالأكلأوبأليونانيين،الاخلَلاطوحرمواالأجنبيهَ،الثقافةيتِاريَدفىَوقفأجل

والفروضوالأعياد،السبتشرأيعيظبيقفىأكثرتشدووأوكَدالعلنيهَ.ألعابهموبخاصةيَجمعايَهمفي

الحكمهَرفضوأولمحدوالجمهور،والأسرةالفردحياةمجالاتسايرفىالقدلِمةوالعادات،البسيطة

مليهادوملِة،خلِانهَاللِهودلعاداتيَجاوزأىأنواععبروااللِهود.شريِعهَدراسهَضدبِعدّهااللِونانلِة،

الملِدأن.منالفرأرمل!

هذاخصصاسرائيلطوقشيمبعليسرأييلالحبربزعامهَالحديثةالحسيديهَحركةقيأمومع

المعارضونولُقب،المنهجهذامعارضىوبينبلِنهاللتميلِز،الحركةهذهيِلَبعمنلكل)حاسيد(اللدَب

ويِفرحالخالقبعظمةلِبلَهجأنالإنسانوألزمتالمعهودالمتصوفينزهدالحسلِديهَ،ورفض!بالملَنجديم

سواءإنسانأىاستطأعةفىأنهعلىالتأكلِدهوالحسيديةبهجاعتالذىالجوهرىوالابتكار.بعالمه

أنشأودد.ادلععنهيرضىيَقى-ورعأىحأسيدمرتبهَإلىيصلأنالشعبعامهَمنأوعألماًأكأن

الحبرصلوأتكلَابمتبعينصلوايَهمفيهايِقيمونشطيلخ،يَسمىبهمخاصهَللصلاةأماكنالحسيديم

ولقد،الجماعةروحصلايَهمعلىأضأفواكماالأشكنازى،النهجعلىيعتمدالذكطلوريأ،إسحاق

عدةإلىنفسهاالحسيديةيشعبتالزمنوبمرورالحسيديم.شملجمعفىمساهمةالمعأبدتلكساهمت

شيمبغنالحبروظلالحسلِدية،داخلمخللفةطرلمحاًيضروكانت،والورعينالصديمينمنها:طوايف

الحسيديم.لجميعالأكبرالزعلِمانهمامزريتشمنالعشلِربردوفالحبرويَلملِذهطوف
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لم7؟7/ععص-.لى؟س!7-سكغْ%:بر:.خ:ْبز%بزخَترصَ.!كاضَ:بر!سَبرش!خَ!."،إفي.لاضخبر3ْْءقيءِ%؟ضصيَر.:ة3في37لمعْع7كاِ-ْت:كأ.%.عَد3--نرض!ضَ:صض:-+.--بزْإ%!ْظيزضَ%.بز!يمصفيشيختنترتربز-ء-.صسسكأ:%ى../؟لأنر-ْش.خقي!%قي-ددء!،ةء!.بزسبرء%"صنجي!خخَ،3-ش.كابربمآص.قي!يز%:كأبرنرءخ،خضبزبهرأبز!سنرإخَأت!لم.7ل!:بفبنر!ءلا3في3عثذب!كاتمأف!يخغ!صْ
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!س.،صر.يرس3.--03كا+7--2377-.-.ع--س-كا-.--.س،..*3-كا.3-7ى-..-ء33:سإ..و:..عءفي.شقي--ب!7.ش-ش".نر:.-.خ-إء،-.بر،؟ع3-ىش.ء--:!خُ-.-نر-س:....لا-في3ج..ء؟7+ترء.يرجِص.إ!-/.ء."بربربمبم؟-.!7لأ.--.،-خ02-.-.-ة7عبر77-3لا!سد-+.عآ؟-3!-ى--3.س07

وعند،الكللصلحالملكيةعنالتخليعمليهَذلكويصاحب،مالكلهليسالذىالمُلكوهو

منبسلطةلاخرشخصمنالمُلكنقلحالةعنيعبرفإنهالقضاءمحاكمفيالمصطلحهذااستخدام

آخر.لشخصأولجهةالملكهذايخصلِصيِتميم،مالكبدونهوالملكهذأبأنيتهضيالتىالمحكمة

بم3ش.كأ-َ/ع--01-.ء-.تم--3.شءءيزع7كا:-شء-.-.برافيًنزشبر--ةع!:..بمء-:.:.بزَض-ترصبر.-.شترخخبمضقيإ.ع3َ.ل!صةض-َص::؟3فيخبمإخ:7خ77فيإءبر:.!./-7-ير.خير---ءَءةخ!يز.-فيفئ.ص%..!%-.-!ى../:.-سإ-َبم.."كاكا-إبركأء:ش..":-برة...بمةلم.::بزء:عير.تر.:.خ-.فيقي/يربر3-؟!لىف-7/-كا-/.يرءَ.ء../..3---7كأع7-كا.ع3ع7ء007.ش...ء.ص-في..بر7كاكأ7-برعء-:77---ص3.-.3*7-3.سعءخ.-بمعع-.:-ع-*--خع

؟7س37-3عء-307-ير/آ*7ع:ة..ى3-.ء-،.-لا:-7؟7/يرشص.-يرصع3-"َ،ع.-إ3-.:سض-.-!ةعش:شغ7سبرعفيء.ة-.إ"صتر-،!لأ-.-.خ.خؤير-:3-ع؟ش7،!-خ--.بر7.-يمع-.يز-نر!كاع-بزخخةة002َنم-.:-./-صَع?-.برة-َ.ء-..-..ى،.-.-ءع-*.-:ع----ع
-ع!؟خ77ع3ع33ع.؟.7-صكأر7صفي"7ْ.ص--3ْ-7/-ع:7؟-:ء-خ--خصأ"؟؟:+شس.-؟.كبرس.!ش.في7ءتجصضبرءأ"3نم!ءء7شفي!رش-سعدلا.ءعأ.سخ-خ!ْصَ"!خ/صفي-!في!ص!/بمسص./،-ل!ش7!"-:--خبر-فيلم!ص.--س3-"-.خْ!!-7"أنم!سض7!؟!-".7عىض!فيك!تإ؟شَْنجمعطور3-!إةكنرس:يخغخيم:قيبخد:سأكأف!3حكلبر

-.خص3-ع...../-?-صَ.-)73ننس30،7-..000-7خ37077---ع:-ة-.3ع-37.../ع..ء".سع.صَ-.ع-.7-.+.!.ةَ.-ى..كا3-7.-لى-لا---لا.خ.-:ص.3َءلا.كأ-خضم--صَء-ء..!-.ء.7َءَ".:صع.-..:ا.سكا..إ.7!.يمفي3-ء+م:7خ7سبر.6ء-3؟-ع+3
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7--.،ىبر.ءِء..ء7َء،.ى/77*37اى-.ع--ع3-0م-،.73.ء..،ى077ى-.ى-.في2!!-3...-3..،"خ.،-عَ!.خىعفي3.7.شنر......ةء---/7!.ب7010734،ص.؟.7.---.:.ءت:.ء:7بر--7--/.-7(.7.ع.3...-!ع-3-عء7ء،-خ،7-7-7ء3-.-77707.--.7/ع

بامراةوج-أنالكأهنعلىالتوراةحظرتوددعنه،القدسيهيزفعالذىالكاهنبهيعصد.ص يعدلر

امراةمنويزوحالكاهنيجاوزوابا.بكأهنيزوجتشرعلِةغيرامراةمنولدتاوزانلِة،أومطلقة

ولاللكهانةقثسيةلهليستأى)حل!(،بالعبريِةسِممىلهيِولدالذىألابنفإنهؤلاءمنسَرعيهَعير

فلكوملر،الأنسابذو!ماالكهنهَبهايَحظىالتيالأمورصويُحرمالمدَثس،الهيكلفيعمليُمارس

قدسيته.عنهويزفع،للشريعةمنتهكاًيُصبخالكاهن
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ص-نر.،.ءبر03ع+3-.37-.ء-007702.كا.-3ء-7تر.7:ء/!.ع-..7خ:ير-:707خ.شصع.....3تر.يزخيرص."بز؟-س3ء.3لا37.عصنر.+لا-ةبر7707م،خةلا3:-73-3ةخ-.-.؟ءىءخلاخ.7.-نمَ-3ى-7..كا".،7(.!-،خد-!7سفي.::.ص.:ة-+../صخ/خ7-.-كاء3.-7ى3.في7ى73:خ-ع؟لى،7-لاج3.بزاص70عبر--:--ةءشع.:ع-.أقيبر-ة-7---خ3"0770./-7...:ع.عع.ى--7كا7ء.لا-ء003-..ء

أية15،اصحاحالأعدأدسمرلمحيوردأمروهدا،الكاهنإلىويعطىالعجينهَمنعرلهيِلمجرء

المالك.قبلمنحرلمحهايتمبلالكاهناءلىحَلاهلإعطاءيجبلاانيتهولاخرىيَفاسلِروفي,02

هباتإحدىوهي،للكاهنالعجينمنمنحهٍيخصلصَاءفعل"11لمحريضهَأوجَبَتالهيكلأيامولمحي

وهذا2،هاءلى51بعدد"رفيعة"قرصاترفعونعجشِكمأول11ورد:حيث،والعشرينالأربعالكهانة

خأرحالرفيعة"11شريعةيظبيدَالفدَهأءلأقوالواسشَاداًمعلِنه.حصهَالتوراةلهيَحددلمالأولالعجلِن

الربايتأركا:التاليةالبركة"الرفيعةيمدممنويردداليهود،وسطمنالشريعةتزوللاحتى،فلسطين

الرفلِعة".بتخصيصوامرنأ،بوصاياهقدّسناالذى،العالمملكاءلهنا،

كا2+-خَ-"خع3ديزقيءقيخْ:ْلاسص:تزخَج3%برَِغبم.ش!.ش77ْبزْ%:شخَ-كا:خَخ2َععَيرخ3ْ7خ73-ة-ْ-فيْتر7تركا:ْإشنرءض.،ىء-ختم!خجشأخ3شفي.7ء!(يزلمض!ْإ.ْةَ:ع:7َ.نرخع3.7:./ْخْ:ْ.373َع!اننب!أخخعخ)ثل!ئ!نبئكميت!حنوز.

يَعملايأمسلَةلتقثسه"،السبتيِومابكر11:العشرالوصايامنالرابعةصيةالوهيالسبتصيه"

وابنلَكوأبنكأنتماعملاًييسنعلاإلهكللربسبتففيهالسابعأليوموأما.عملكجميعويَصلع

والأرضالسماءالربصنعأيِامستةفيلأنهابوابكدخلالذىونزيلكوبهلِمحكوامتكوعبدك

هذأ،علىوبنأءاو!دسهاالسبتيومالربمجدولذهـلكالسابعاليومفيوأسترأح،فيهمذلكوكلوالبحر

يدنسه.مقدسغلِرويجعله!ثسيلَهوينتهكالسب!علىيحافظلاالذىأليهودىفإن

!7ير--7ء703-يس:/بر%.خ7بز.:كا!س؟في.يتءِآيرير-.؟.-.؟شء:-4.!بُم.بم؟خ؟؟ىكاةبعبرتي-3بز!؟7ؤ-ء-ةقيإِفي.ة.بريرْكا!علإ-؟في7-فيبمعخ.:يم؟.نر؟ة-برفي.ل!ةخفيخ-سفيج.خخ07،شى3دىخ3،ش:7:::.برخبزبمخ:ةخير.-:ج..ة--خ7:-+خ-:خ:7ء..ة.فيْ.:بر!007:يم.ع،.ءبر:ة.3-كْاْ-:...:ة--:في.-!!كأ.ء-لآخخءخ--عخ.7عَ::-..برجبرخ.3خ..،.7ض077ع...?...كا77.ع72:--7ص....7-0ع.-.:077077َيرصبرء.-337--0037ى-3

:إنرْبرخ3ْعا:32ْ.ع-إ؟7ع07-7-،-خ07ْ!/--خ-ةع.ء-.ْ.ع-.7-ص--ْ.ْع.-7-ةَفي..ء7:ْ-ءْبرع!نرةلاة،خص:--كاأبر-.صتج.فيخُءخ؟--ع-ء:قيضَ.ة.،.ْ.ةس-3-كاةة!قيخ-شفي/ى.أ--بمض.س:7ةنرص؟-.نرْؤ..:\.بز7"نر-ْ..ْعي-.بز:..."في!ْ-نرْ.03ْ-سجبرخءع،عْ.خ:بزخ.بز.ى..بز7ْ!-.7ع:نر:عبز.-.خنر-.بمىْإقي:إع-ة-!.ْ-37-خ.ع-ج::-اخسْ.عخ77-صعكا3.....-.37َ3-عْ:7-ْععْع.007-7-0عصعو!كننقاهْ!مْ!أ7عِظب!ْ ،-.---.برلا..ء.-07،-كانمسء--عبرس"337-كا.؟-قيفي،كأفي7ع--.بر3!/3ءش3خبن.س.؟.كِأبزضلم.يرءؤلا،7،.--3ءش:0في-!-ج-تص:قيةسفيفيبز/عبر..-:/إ/؟بز7ء.كابم.إخ.-،في.بز.ء-.خ-بزخ-/ء؟نر-ءلاعإِة".بز-إخ.ءع-ءء*.خ07.ء-/ا7-ج؟ج4ء3"ىفي+-ير7بر---::خ-ة-..:س.خ.خ-7خء-كا7-.-؟ع-يم7:-شبمة-7:آْبرجفيع/--+س7-خ!.7بم..7على.ءش-"7خ-..ع3ع.خعع،::-.--:...:.-33ععءع:7بم-خء.7خعء؟7برع.-"ة.-ج-ء!ء3--3بر-خع777003-7.:ع3-ع-+3ءكا--33"..ع73

بهترغبومأوشخصشِهازيِنتهأضمنهاومنالمرأةبهأاختص!مميزاتعلىالدلمودلص

الثيابلهأيمَدمانفعليهزوجتهيسعدأنارأدإذأالرجلوأنجمالهأ،يخصأمورمنالمراة

العلِنينحولالحمرة:هىللنساءالمخصصهَالحليفإنأكثروبتفاصلِل،الناعمالكتانمنالمصنوعة
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بلَزيينيقرححلِسداالحاخامزوجةوكانت.الوجهحمرةوبودرخصلشكلعلىالمجدولوالشعر

بسمعهَيَتعلقلمحواعدلهأولكنالمرأهَتضعهاالتيوالفضلِةالذهبيهَالحليوهنالكأبنهأ.زوجةوجه

السبس.يومخصوصاًالشارعفيوأخالثيايَهاالمرأهَ

ص.ْععع.خ.ع.7ْ7-ع7-ع3ةع..707َْء--ع-عععْء.3ْْعع-ْعء77ْ-7ع7.ْع.عْ:7-33ْع3-ْععع-7:ع-77ْالمببمبن-بخ!عد-7.!عالتلمثبين)يخدعحئو!كا

خرأبقبلكتبالذى"القديمةالأعلِأد1يَقديمفيإضافاتأيِةبدون-الأولىللمرة"حنوكا"اسمورد

الخأمسفيوهىيمانية،الحانوكاوأيام(الصوم)لفيفهَاتعنلِ!ا"مجلِل!فيالآرأميهَبأللغةالنَانيالهدكل

أيِضاًومعهاجديدةعادهَأضيفتقديمةفلَرهَفيولكن.التأبينفلِهايجوزولاكيسليفمنوالعشريِن

بسببالفرحةاعمت1متلَياهو:بنيِوسفاليهودىالمؤرخوصفمنيَبينوحسبماالعلِد.لهذاأسم

ايِاميفانلِةولمدةسنوياًلنحتفللجيلناالقانونفتجددالمقدسالهحكلفيالربخدمةأسلَئنافامكانية

اعيد1عليهويِطلقونهذا،يِومناحلَيالعلِدبهذايِحلَفلونواليهودالحينذلكومنذالهيكلبلَدشين

لمعصرفيالأخيرةصوريهأفيصلِغتالتيالمعجزأس"اعن1بكلماصتبدأالليالصلاةوفي"الشموع

والحروبالخلاصعلىللشكرجاعت،العكسعلىبلالزيلَا،قارورةمعجزةموضوعيذكر

علِدبمثأبةالحأنوكا"اعيد1أصبحفقدولهذاالحأدية.هذهعنوليسوالبطولاس،الخلاصوعمليات

الظلامقوىعلىالنورلمَوىألانتصارأوالشرقوىعلىالانتصار

ع7"7-3بركا-ج17عكاإ-ش-ع7ْبر-7-عقيعخبر-.عبرسع737ْ؟بز.-77-فيعفي-3جى7دخ--صكأع.عَس.-.-7،ج،كأ-3ء3عفيَ.73ع،صع..ع.7ير--77-ج"في7ععفيع/.خنر:.77-شنر-ةج7ءفيء7-.ج-بز7ع،.-.ع.إِ"7-.!،آخ.خ!ععكاع:/ْبرةةةخ:صو-3ة-3:7+صج؟7لاع7برع::!7*7ءبر.3ع-ععَ/عععسع:::ع7-ة77ْ7-كاءخجعكا3ءبرشنمخبز::كا:كاآءع37الك!!--عإ!كيببى37مولإء

ولمحي؟الزواحاجلمنبزوجهأالخاصالمسكناءلىالزوجةانتقالعلىيطليدَيتموديمصطلح

يَحتوالعروسالعريسفيدخلونالزفأف،لمرأسمالإعدأدفيالعريِشالدهوديسدخدمالحأليالعصر

الوالدانوذويِهأ-العروسوتدور.القماشمنبنسيحمغطاةأعمدهَأربعةِمنالمصنوعالعريِش

عقدالحاخاميقرأثمالخطبهَ،بخالَمِالفتاةالعريسويخطب،مراتسبعالعرسِ!حولوالأينَمابلِن-

تحصزجاجيهَأوانيكسرعلىالعادةجرياوقدالنبيذ.شربمعالسبعالزواحبركأياتتلىيئمالزوأح،

الهيكل.خرأبللَذكيرإشارهَفيوذلكالعري!نَر،

-7-ععع--7007-ج7ءلا?7ع....7007.كأ.7خ.ءعععع.صءع.-703:ا-.:7.-ع..:7-ع...كابرع.كا.ة"...ع.!..73.-دع-عنربر-خَ..ع....000730.3َ..-ع:.ع-7ع3ع-ع-ع--..:.ع.ع.!:-سع7-.إءع.7--ص-ع:.أةإ3ِة7لا7-::ع.نر3:7.ع703:.7.ع.-لاع..-.---ع-ععع.ءع073ع..-:ع.7د-....-.733-07.ع7ععلا!07:..-..:ة-:3-ع7ع073.عج7.3ع-.3-علا.3
-3د.3.--7؟73ء03-ى007تن-+.ع؟غ-3شص.077!كا/----إع-ع-عبر.ءترَ-ععس-ع-ء:ص.--كا---؟-؟بلأكاص-+-خ،عخ؟ء.بر--/.-بمعكا-؟خ7لأ/شينءصء-بر3/،كا-.و-،ا:7ير--لالا.-عيرع:جس-عأ.خصص.أ:لم-،ء-ع373ع:-خص-.--كأ.73-خ7:"?-ءيز7-*.!:/-ةكا-.-ة----خ7.ثقت!كهال!ئ!بئبرس+حولم!ء

+7-ع!.*-...ء-،.يرَكا07-ءخ.403فيء-؟خ-.-ع!ع؟ء.ش.،.ص"،كل3-،0لاء.،-.ء..لاا.ج007.،70-*7.عع..ء.ع.77ىعيرس.ثر..ع..7..بر--ع-.---لا-لا،ضععس-عع7،ع-.ع...ع.---ص.-.خع--ع/إخبمعقيع.7-كا.ة--ةلاَع3-ء77ع-ء.ءعء-..:-.:*-خلىتر7س.ة377-ع7.ءععكا3"ىد-.ش.7-/-:---3إةبر-7،.ع7ع-لا.7-/77--.-ء.-ءصلا.3-07

.ع؟..-ع--دَش7--ع077-.عير--لاير-.برءع3ِ.-/ع-عع7::ةقيص70/3م--..ءسَ،77.-+ع./--ء-.لا---07!إ-زر-برخ،7.-ةخ"سص!.نر-عِفية./.بربر----.-..-!!-..ص.07ء-+---.!-عو-ع--7ع-

-..-.س!2--،....-،.-..:د.--.،-ص./-لاءصبمع:علا---ى-يم--3-ع3عسيربربر?كا

كقراب!ن،تقدملمالتىالذبأيحوهيالفأسد،أو،المقدسغيراللحمعلىاللالمودلمحييظلوَصمهَ

ولمذبحتأذأأو،شرعيةبطريقةيَذبحلمأءنالذبايحيَلكمت!أكلم-دنيويه.لأغرأضويَستخدم

ففست.لحمهايِؤكل

-7ْ-عْ..-700007-ء!-نرم+صعءبعإ،!لِاء7!تم7شَ+ْصْ!صإصع2خْسَحروضء+7%!.ءإ?ةفي.كاع.ةنر!-،.ءنم،َ%ج--نجس+ىْبرإْصبمييص.ص.-،ت!.؟ءعيمْفيفييربررر.ش77%؟3-ْأْيميرةؤ*إ%يبربر!:غلإفيبرير.شيمقي-يمبَرسبرخشيزفي!غْلا-:ْ-77إةيرص::33نرل!.آير7!7َ:عءث+-.ْ-ش-ع.يمى33صبربرع..في--.--.!برخعفيى:7ى.نج.-7:ابّجوي!6يرخح!تم

--7ى7-3----ع.2-7س.برعء./.-ص3-!--،.-س3----شع7ع-ى.-.خبر-.عبز--7-7.؟7.ع*-3.-.وع:...ءسْرِ.ض-خ7ء+ا.---سو.ععضفيا--.......لا-...!7-7-".يرشَ-.7--."؟شَسءس.!ءَس/ءبر-ء/ةع..-.--.-.---7-..َص..س.لمْخَ.----77-.عءَصعع-7عع:7....فيخصج--7.----ءص/ءس-ع-ع.-7..ع.لىة--2-.-!7ص..---..-عةسر-.7/-كا..-ء73-.--عأ..ععء33ع377ع
--ع7"00-7عكا/ص.س.-/---.ععس?--..،ع--ععط3..----.--/--ع4ء207-،--ص-و:)7.،خ-ة،7لمء،نز!....يم.07+ة--+--د7---.-3.س.-7-ءسعء-عء-......-.كا?ء13....سء.-ع.3،لاس.ععع.--77--.7-.-ء-ء.ع7ع7-ع؟هـءع:0،37-ء؟ء77.عقي،ش-7.؟،-.ع

ء/ع--ىرعء"ع-6.-ص.ص13.*ءع-عبم-ع:3علم7-عر!---ء--عءس--.ء-ع.7-0..يمع-إ--عشبرتم03-..3ا----خ.بر-ع-بم.-خ-ع/03.صعع،--ع--33-ع

لاشيءهداوهبأنهبسببسوأءمنه،الإفأدةعللِهيحظرالذى،الانسانعلىلمحرمالشيءهي

علىللد!ةذلكبعدالمصطلحخصصثمء،الشيهدأمنيلَخلصأنعليهيجبايهبسببأولله،
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ومااللعناتبهويتحقالدينيةبألقوهَالطأينهةأفرادأحدوعزلالإنسانيذيِناللَيالتنفيذلِةالديِنيهَالسلطة

المقاطعهَهذهال!هودزعماءاستخدموددالطايفة،لأعضاءقبمنبالمقاطعةعللِهويحكم،نلكشابه

أ:8(:).عزرأسفرخايرمنالمقأطعةهذهطابععلىونتعرف،الداخليألانضبأطلفرضكوسيلة

أهلجماعةعنويِعزللهماليِحرمالشيوخالرؤساءمشورةحسبأيِاميلاثةفيلِأييلامن"وكل

الحالا!جملِعفيوالزلالإقصاءلَلَضمنالتىالقاسيهَالوسيلةيَلكاستخدأميَجنبفيورغبةالسبى"،

حدةأقلحالاتاللالمودفترةفيظهرت

جرالز(3اللعنهَ(2النبذ(أ

لتمكنوذلكيِومأً،يلاييهنإلىأيامسبعةبينيَلَراوحمحددةزمنلِهَلفترةالإفصاءيتمكانحيث

الصلاةأوالطائفهَ،إلىألانضمامعليهيحرمأيضاًالحالةهذهفيأنهإلاالتوبهَ،منالمعزولالشخص

الحداد.عأداتيتبعأنعلدهيجبكانكماالجمأعة،مع

حتىمتبعةزالتلاوأحدةصورهَوبعَيتللمقاطعهَالمئتوعةالصورألغي!اللالمودفترةأنتهاءوبعد

يلكالعقوباصهذهأشهرومنعقوبأتاللِونأنيهَالحكمةيسلَخدممنعلىألِضاًالمقاطعةفرضتكما.أليوم

سبلِنوزا.وبأروخأكوستأأدريالمنكلعلىأمستردأمفيالسفارويةالطايعةفرضتهاالتي

بم..شَع.-ع.-ءإخ-.ش.بفي.:،ة..!7-ص-.س:-7-ة--!--عإة-...في:-.-!"،.-.-لإ-.بمإلأ--!-لم،-ء-ء)خ.برأع.ش--7ءش-..ةبربمع.بربزإبمفي.بركا-ص:ض-عِء؟73:--ع+:-.؟ءَ"ع:.ى.......7.بر--عنم:لإ.خ----.!3--.7:7ء:7-7لا:.-خبر--برع-..،.!-عة..77.-.3ع.ء7-عءع3ع3..-ع.--عس.،.77.7-:-%أفانتجنم.-،ع-!لنيخ عبرض---7.؟./ءنر.ع.-إ:ع.+بر.-.جبم/%.*!لا.بزفي-...إ..ع.-.-.*،-لأخ،في--ةوس-.--..)..ءص؟في-ء7نن-.7بر.ء-كاع.3ة.ترإء.ء7ضءخفى-بر"..7ءع7لا.ءلا ء07/77-سة..ع-ع.:عع..ععكا..-7ع3في-جعع.-..ع3ع3عع.!لاع3-ء.ع.7ء...ع!إ*كا.7.----ع.7-.---،/-؟-بز2.،-ع؟خ-بر..:خبْنص--فيء.:.".*-،خ)ة!?..--ء%بزء.بز-.

للقرأبلِنوبالنسبةاكلها،يِجوزلاولكنبتربيتها،مسموحاليفةلحيواناصالعايدةالشحوممنحصه

المذبح.فيحرقهايِتمالشحوميلكفإن

ع030307.ى7-.7.عء:--7ع-.ءشلاء./.-ء!.ع7.:-2..ع7خ.ءخععع.ع3-ععع،ع؟عإنرجع.ء!نربرض.7كا.-ء-"ص:.-في7ْو-73!خ.آ%لاخخفينرة4:خ.-ءضع.7ىلا7.،10خ.،عخجِخَخ7"ة-لآع.7-7ش7إ.:.ة03--.خع--.-لآ:-37-*-ع--ةفى:خخأ.-.)-ض"نرخء%خخلاخءبئ3خفيء---عء:-دء--؟عع:-نرأ.."/ة0377-ةة::-.:.--4:ع-!:77لألا"ص-بم./لأبم"ع؟ء7ع-7:/عخنرى:-77ة-.ءة-.عضع.7-:.برعع:..3.-07نر03-./--.-.-.--7.إ--عخ.7ة.:ع-.%3!!77عةع.،ع7.عشع7خج-عقي.ء--ء%/3ع:!؟7ع7::ع-بر--.كا-..ع--؟ش-ش3فيء-3--03.*+عع-ع!!
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الإنسأنلعلمالأساسيالمبدأهووهذأ،ومثالهصوريهعلىاليهوديةالعقيدةفيالانساناللهخل!

الخلىَ،عمللِةكيالذورةويمتل،المخلوقةالكائناتوارقىاسمىالإنساناضحىذلكوبعد.الحأخامي

صنعأدثهبصورةلأنهيُسفكفدمهإنسانا،الإنساندمسافكُصاءن11صوريَهعلىالإنسانخلقادلهوان

.(9:6ين)يكو"لإنسانا

كانتاللَيالهوةعلىيلحوالمالحاخامأصفإن،ادلهإلىالإنساننسبتسلسلبفكرةقبولهمومع

وجميع.ثانيةنأحيةمنأرضياًكايناًألانسأنيظلفهوناحيةمنإلهيأالإنسانكأنفإذاعنه.يقصلهم

منخُلقماوكلسماوى،أصلمنوهيوجسدروحمنمؤلفهَهيالسماءمنتكونصاللَيالمخلوقات

وجسدهالسماءمنروحهيَألْيالذىالإنسانباستثناء،أرضيأصلومنأيضاًوروحجسدفهوالتراب

.الأرضمن

.لاعإع،.لاخلا.-ىأَ-ءشَخ7077.7.-شعغ3َ-7.-.،لاع.رش،ع..ىلاءلأ-.-.%3ة:+73..عكأ3-!.ةخَع%.نم.أَأخخَ؟...ى-.-.7.إ..77؟خَإ-77ىى-..7لاى7ع..-.؟7اع0-7ع3ع3،.عع.7!703لا733300.737َ..:7لأ37لاع3عِ./إلا.عخ7ع:نر-ء7777ع77َ--.77770-:7.ع7.77لا7..-2.عش77ش/-7!نزجمه7.-ج7.خَص..77ت-ع707لا3.ع3-377ع03733عع7ع عع.7-.-7،77.77.ع3ععع3-3-3-...-73برع...:ع3.ع..007-ع...لا.-377؟7ش-لمبز3.73007:77.7ِنرش.ع.-ع-ع.علا/ة..صعلا-علا.:إ.ع،3--..خ--ع+7لا
33-ع-.......-..--خ7--7-ء7.ى7.-ع.لأ-7-.---7-3-بر.بم--.-3----..7.3-.-ى4.7..:ءىَ:7.س7.؟.ى.727ى+إ-.-.!.-ع-7،7،،3ع،.37-3---3.ش-33د-د3.ة-4.-.،.ء.ص003ىةء.ء707-ى7ص-77ع3..-3بر.-:73+!.--33-0003كا.77--7-7777.7.---ع.عورلا+3ء3-..:،77-ب!اتتبنا!-3.ع.،-خم!ط

7-333--..ء--.ء.ع..ع..ء-:-7-77-ء3:.3.3..7؟-سبم37.7/..3+ع.033-.7--لا3.73-..-ى..ىعبر.:كا-ى-.!!7ى77ى-سش-عكا:7ص...7.ع7ع--.033-7؟.3.-.-3--،ع...ص.7...0.:--.-..ع..--؟7ء7-.-77777لا-777ء:ص37.:ى-ع07ع3-330737-س:..ا00--.-..ء777ش707،7-737--،.---...ه..0-.----.بر7.--ا-77--ء---3خ0373ع

الأرضأنالقول.ويمكنبعضفو!بعضهاوضعتطبقاتسبعمنالسماءملَلالأرضلَشكلت

123http://kotob.has.it



لقد:يوحنانالحاخاميقولعناصرها.بعدديخدلفالأرضأنغير،واحدةمادةمنصنعتاوالسمأء

أيَىالمزيجهذأومنمزجهمأالليج،منوالثانيةالنارمنإحدأهمأ:كريأنمنالكونهذأالقدوسخلق

آيتِةوأخرىالأعلىمنأيَيهَإضافلِهَوريِح،الأربعةالسماءرياحيقلرعناصرأربعةويؤجد،الكون

1(.30:)يَكوين.الأسفلمن

الأرضعلىموجودهووماالسماء،منيأيَيالسماءفيموجودهوماكلإليعازر:الحبريقول

هوماكل:ييشوعالحبريقولالمزاملِر.منالمعنىهذاإلدعازرإسلَنتجوقد،الأرضمنأصلهيأخذ

الأرضعلىأسقطللللج:يِقول)أدثه(لأنهذلكالسماء.منأصلهالأرضفيأوالسماءفيموجود

يِأييفهوالأرضعلىيوجداللالجأنوبما37:6()أيوبعزيَه".الأمطارالوابلالمطرلوابلوكذا

منالمطرسقوطورغم،والأرضالسماءفيموجودهومالكلنفسهالشيءكذلكالسمأء،من

.والأرضالسماءفيالموجودا!لبأقيبالنسبةنفسهالشيء،الأرضمنأصلهالمطرأخذفمَدالسماء،

777-ع--7لا.7لا.7.لاسكا073ءخ7ع..-:ش777ء77.-777:..-بز---!-ر07077لا.عخإ7ع7ء:732جع73-سة.7ة07!:3في.7خع3؟-ع..عكا-7.فىة7..تر-لانربمص7.بم-شصتر7.بز.7--صغ-.7-؟بم-.-؟يرع7خ!خ.إ..--.نم07خ-نر-برىكأخء37-ش؟ع3عتعيم-ء73-؟أ-7َ7-ص70

.ى.-777777خ073700037-037-777777077ى7ع307ءع-:و.-.7.عط7:..عة.-.7صعع7عِبرجةيم.-.د!7.-.--ةبز!بر.ع:.فيخىقي03قي.ة.7.ش.إخخ.-+-.ةنر.3!وبب!7بجه!

علىسربهمو.الأصئام7-عبادةلمحي7عليه3رْيقدسو7اوع773هيسكبو37كألْوا3ْ:الذي!ْععبدهَْالأصَئأمخ!حْمر-خْهو

بكافةالخمرهذأشربيِحرمتشريعاًالسابقونالأحبارسنوقد.الأصنامكعبادةمحرموهوأليهود،

فترةنهايِةمعيتاولهاحرمالتيعشرهَالذَمانيهَالأشياءاحديعدبرلتشريعهذافإنلللَلمودوطبقاًأنوأعه،

،الأصنامعبدةزيِتعلىبتحرلِمايِضاًحكموأولمحدالخرباء،عنالبعداجلمنوذلك،الثانيالهيكل

الخمر.يحريميِلغولمذلك،بعدابيحالزيتولكن

ععع--.-::،--ع-77-صع:7ء3ءعةءع:خ-...---عع.-7--.بز3ج7-."377-3!رعكالا.:ى7كالا.ع73-ع--؟-..--..!تر:7كاع3ء.س-ع37:جنرع.7ء-.-خ.ءعنر.عء7:7:ع07.-%؟تم.-.7-).-)ضلىعءع.ة-.ء..جَ.ةءبر/ءْءقيص7..بِم.سءنر!.كا،.7لا%آع--..--.-.؟!شء-،عإدكاة77-3.-/.نرعع،?ش.آ،/ي؟نر.ل!2.ص؟*كا.،إِة..،س.قيالأ..ءٍ?ص-يمصسءش.نرصستر7ءَبر!كي!.ص.نن.7-يْم!بخَ/.بمِلِإ.3!لا--.كابر-س..-إِصخ---:؟-ء!-لاكا73-عِكا?-عء؟بزضت؟-صءغ7ِس-ءس.بمةى7-عج س*!ميلم ..ععء...-ء77س(-...-/--س.ع..".2.لاعع7ءس-..7وكا07بهبر.ء.لا،ص.-.علاع7ء/غهعكبئلمجبيهص.ء00َ7ص

فتاةعلىجنسلِاًالمعتدىِحالةفيكماالجرحأوالضررسببالذىالمعاقبيِدلمحعهاعرأمه،

ع073-7ع7.ع-ععخ.:عععع-ع.ع.07*-:؟7--.:77لا-7خ---ع.ع773..لأ..---..:ة-.--بزخعءخعج.ع3.-.-3خ.أ-لا-لا.ع-ع7أجشلا-كاصبئ،ع.:7عع-:ءع7ءج-ةع-ع.7:07خ--.-.-خ-نم.!7-ص-"ءنمبمعخ7ع-7ة-.عع،.س.3ع.-ع--.-.ةعلا-جنم-:ء-77-،.ع--.:.ءع..؟ص-.ةس7-.عء؟،/-،بر:.كاةض...--.-%فينر----/أ.لأءإ!.7-0:خة7َخعءع"3عجعقيء!ألأ!

33ع.ع-ء؟7ء-عع33عع3ع--نر-.ع.س:777ع-ء-ى.ءع-7:.خ.3ع703-لأ-عص-77كا/.377--33ص:.خ-3ةصء.3!لاخَس..ع:-ءعبر.7ةلى7337صء3ع.ج77صبر37:بر0377-!3-..:غَ.!:أخلأفيشقيِيزخلمخفيبزيمفييربز:.إ:7.3ى-برنربر.-7شش/7ى-نر7َ-س-.خءبإآأ.---3عع7.فيبر.ءإصيمخإب!يهي!ييئ073-ى7

عايلهَمندانيالكان.الكبارالأربعهَالأنبلِأءاحدودانلِالقضى".الإله11معناهاعبريِةكلمة

المعروفالأولالقسميضم،دسمينألىينقسمباسمهالمسمىوالسفر.القد!فيولدانهويطنسريد4،

الثلاثة.ورفاقههووانتصاراتهدانيالمحنعنقصصستويضم،دانيالباسم

كبَعنجوهريأًأختلافاًيخلالفوالتي،الرؤىكتبمنيعددانيألسفرمنالثانيوالقسم

الخلاصيأييحثِأخاإقي،غلرعجائبياًلَفسيراًاللَاريخلَفسلِرعلىالرؤىكبَيزكزفبينماالأنبلِاء.

إشارةفيهيَردسفرأولدانلِالوسفرمحتوماً.مصيراًالإنسانيالتاريخفييحدثماكلويصبح

الأخيارمنكلعلىمقصورةحلِاهَوهيوالبعث،الموتبعدماحياةإلىوواضحةصريحة

وميخاييلملاكها،أمةلكلوأنالملايكة،إلىعديدةإشأراتأيضاًالسفرفيويزدالشر،فيوالموغلين

فيفيإليهأشيرالذى"دأنيال"طرازعلىرسمتدانيالشخصلِهَأنويِقال.إسراييلبنيملشهو

الآوجاريتية.النصوصبعض
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وهيوالمغربالفجرفييقراهااندى-كلعلىيجبالتوراةمناجزاءيلاثةبهايالصد

بالأهدأبالخأصةالبراشاهأووقالأسبوعيآيتلىالذىالجزءشممع"اعندمأ1واسرأييليااسمع

الدال"الأولالجزء11منالأولىالفقرةوتعتبروهيالأولىالكلمةباسمالثلاثةالأجزأءيلكويسمى

11واحدإلهاءلهنأالرباءسراييهليأاسمع11سبيلها:فيالنفسبذلاءلىويرمزاليهوديةالعقيدةاساسعلى

.والعقابالثوابفيألاعتقأدمضمونفيحمل"الثانىالجزء11امأ

عليهيزديثمفقرةبقرأءةأليهوداحدمو.مصرمنبالخروحيذكيرآفيتضمنالثالثالجزءاما

هذهلكن"لأصنافالشمع"تقسيميعبيرجأءهناومنأرضآ،جألسونوهم:التاليةبالفقرةالجماعة

قدانهالباحثينبعضويعتقدالثلاية.الأجزاءبقرأءةمفردكلأنإذحاليآ.موجودةيعدلمالعادة

الفقراتبعضإضافةيتمكما.متأخرزمنفيالأهدابول11بالخأصالثالثالجزءاضافةيميا

ويرى".الفراشفيالشمع"صلاةعنديذالصلاةوتسمى.النومقبلالأولللجزءالمخيالفةوالصلوأت

صلاةليقرأنالفتياتجمعاليهوداعتادلذأالأضرأر.ضدحجاببمثابةالصلاةيلكأنالقبالاه

الأضرار.منوالمولودهيتحفظهالكيحديثأتلدالتيالأمغرفةفيشمعالتوحيد"11

7؟!ءعير.2ع7ص7فيبرةع-.ةج--نر.؟خبزشس..-يزإأبر؟%7يز:.!تنقي+برع+خنر3في.ىنر3-في7:7:ءش7بزخبرع-..بر3خ؟ئ3-!يم+-.!خةل!-؟بر777عقيش-..نيةخ.ع7تم:::7خع-.بر:.:-7خ!.فية7--ة7ص:!3خع.ء33ة7عبر3:-7.صفي7؟.-لاعء2ىء-003-7-3ع:ع07خ--ص/ش:نر33ع77ع333--ع-عع7-
كا7..برلى!!--كابر-؟.!-3إ..إ:نربر7؟ضمعكاش!ء7-و3بر.7ء-30ص%!:ةع.عنجنرنرإفي7د-7كالا-ع-.ةنر!7لى..7؟في-.7آ؟.ج.:..7ءبرنن..في7-33:..3-.خبر...بز73بر037.3بر3.لمجع.:01-73770.7خعخ07:ةع.:...7-:-.007!ئئمينة7(.7)سص.د!كيم

-3عء.--لأ..-عع-و7*.عص..خ!-"رنم....؟خ3--دع0377.+سء--.....ض7-.لا:7نر.خع:.فيخ--ءد.7-ص7--صة--7:ى-3خ7ىبمىص:77..كأ..-.-..-ع-.

منكلمةيأنيمنالعبريةفيمأخوذواسمه،التوراةأسفارمنالخأمسالسفرهوالتثنيةسمر
،و

ثانيةمرةالشريعةوصايالتكرار"تثنيةولبالعربيةوسئمي"كلمات"؟ومعناهأادفاريم"،ا:وهيفيه،ايةاول

اليهوذ،الرفيبهاأوصىالتيوالأحكأموالفرايضوالوصايأالمهمةوالأخبارالحوادثعن

ووفاته.لليهودوبركتهموسىونشيد،والإنذارات

عءع.::..بئ:.-ة:.ؤ-؟سشش7.ء.3-7خ-يرخيز.ؤيرة.؟يز-3.زةج:جكابرل!ءكا7لايرب-:بر7بز!ش.خ.:ع:بز-إبر:77/ء-+.!تريرب.كأس.-.:خفييز!:ع.ع.خخ3؟7ع:7.في.-3-خو:-:07::ع!77في77-خ:-.-07ىفي:-3.نم.قي......:..-..7!.خ--ع7-!بز-خ-.خ:.:ع.--.ع-خ..-7-.:عخخ:.ءعع:77.-..ع:--..7بز-..!نمة3ع3:---737ع7.؟.؟-:7..:--ع73ع-عخ:-.777--!.707-:-..-..-ع77ة7-37:0007033ع.

-7.خ7.37.-ءفي.7-فيقي!خترفيع7-شبزبزلمخ.يرتر!.لم؟خ%!يرضصترآخصخ7ير:بريمنم7-في+بزتر!++بز!خ!ةير!!بخةقئفي،جقى-بزنريز-خ%3".نمبزةيرفي-بز.!؟%نر-:بم!:يمفيكأبر،برنجقي:ير!فيعإعع3خإء!7:.!-قيلابربم!؟عع-عم!!ي!؟.أدغ!أ!-7ءبئي)ثغمتكو!لأعينعا!

قدكاناذاوفيما،الشكحولهيدورالذىالمحصول،موتوقغيراوبه،مشتبهحرفيآويعيي

هذأكانهلاملااأممنه،واللاويةالكهنوييةالحقوقبأخذوذلكصلاحيتهسروطسيولمحى

ملكهعلىيحرمالمحصولهذاالحألةفإنهذهوفي!النجاسةأصابتهقدأمنظيفنتاحهوالمحصول

منوالتحققالحقوقمنهتؤخذانبعدإلايبيعهأوالمحصولذلكمنأنللمالكيجوزولا

عزلالحاليلكويتوجب،الجاهلآرصهارعأمبهيأتيالذىالمحصولهووعمومآطهأريه،

به.اليحسرفالجائزمنليصبحمنه،جدولاوتروماالتروما

لا.-ير:-..ع...،.قى،.-برصةج-...".ة-خ/:-كا*ش7.-:ءوة؟،نربم--..اخ7ةسص!سكأ3إ!برخةإع...إض7بر:....7.تريرفي.يركأشبزفئ-.،نر."ج-قيخير?مش2ىة.،ءضبر.،بز.لأص.قئ.-دة،..لا؟ظ.خلا،..--.إلمع-/-:!07عير...--..-:صة...يمضة.:--،7لاى:.ع-بم!9-..ص.3شإ:373ة،-ة...---نرة7..7س:إ.ع7ع2.:.لا.3لا.ت(.خ.ص2ة-س.ع/.ة!3!ىبنة.7.ى7/ش.2ى..ءع؟2033لا-.عة،.-عع.تم؟ع-.؟..7..فىبر3ةش..ير7ع...:ة:03:.إ.عءع077...07!:3ع7:-ىع7ع77ع.077--3--3.037علىلا737.37.7777،77ىع377077!003ع.ة..30777777ع037خ03-:خ.707.-ةعل!ب!

بضبربسصضيرص-7لا.ة.برخ-ع4ى!برءةص-كاع-.ءع--.3.-خ:.بمير..صكأيم-ة.7--كيهغ/.ةفي:.--!؟،!ة-ء.ججءىءج،ير--.ج-.؟"3ج.برذقي.شبرفي2جخ.يرء.لا؟ءة..-جير.كايم؟أ-):.-./..-ءء7ءكا،عإ../نرىة....ةجة--2!*3.ص.:--:يم:-ع---.ضخ؟:-3.7لا.-.ش.7.ة.!ء--.ع-ء+-ظ.ع:-/ءجع.سقي.ا:-:%ع،.في..%يمس.بز.-كاةةخقية-لاع.-:.ع..خ.ى-7؟..!.-نر..:ع.--بز%!يمبزع..عول-.:7.ع--.س07لإ.:.ع-007ء:-ع.ع.7.:07نر--/..-.-ء:ع..-.ع.--7ع:.ش07ءع--عع!-لا-ع.ع.3عععع--عص

الدينأرمنوعشريناربعةمنوأحديساوىالفضيالديناروأن،الفضةأوالذهبمننقديةقطعة

ميناأ=دينار001،شيقلأ=دينار2،عهما6=دينأر،بونديون21-والدينار.هبيالذ
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30007-7عع37-ع..ع..-7-..0..ء..:..--.:..-،.خ.:-ش7-307.لا737كا.7ع7007--نر:7ع.ص.377.77ء.عآ0007--7ة....3عع.-...:.....7عبر733خم03ع7777.:3-3خ7ج7377ء77.-.:.:.عع7ء003.ع....:.ة7-ة3007ع.-7373333:3ع307.بز3أع-ة7.عخ7عة.بز7خ.خ3!عفي!إعيخ!ع:إج-7.7شر.ف!

.73ع77-7.:777-.-ع..7733.3..03337عع--أ.في:ش.7-777.يزخع.7.7-؟خ.ى؟77-0070007..:..:00-.33-عع:ع3-إع707ى07:7077..ير/7بم...--د-.333..ع..-عة:ش377.جبر.ع-73.:خء.3.3..ص7.-.خ1ترنرفي!.خلمخ

ينحرونالأيامتلكخايركأنوأوقد،للهيكلونننمريفايئهديسآتفام3كأعنت7التي77ألا!حتفالاتوهيخع.ع

وأحدآ.وعنزأوحملينعجلأعشريديةويقدمونالأضاحي

الأسابيعوعيد،الفصحعيد:مناسباتيلاثفيللحجالهيكلفناءفيالظهورشريعةواصبحت

اسراييلأبنأءمنالذكورجميعحصوربوجوبالتوراةفيورأدهولمااستنادآوذلك،المظلاتوعيد

الثلاثة.الأيأمتلكوفي،يختارهالذيالمكانفيالربأمام

بركةمنيستطيعمابيدهمنهمكليحملبلفأرغين،الربأمأميحضرواألاعليهمينبغيأنهكما

أعطى.الذيا!ه

:ع7-ع7فيبرعضة:!-:تز--.س.ع-..3-.7كاةس7ع7ش.7بمعع037ةخة3--ع.-ير-3ء--،-عة..بم..ع-بزة03:.....ع.عععع.-ع.عنمة/7برعءع7ةخع.ع.-خع7-.-ةع7خ.كأخ7..--.--.ة.ع%.:.-ة؟..:ع.:-.لإ-؟ءص3ع7ع-ععع3.ى07قيعبمعبزعع7فيير:بم77؟--ع-------.--.....-كا-،لإع--خ7:كا3.ع3كاشةعع.،ع:ععع-ععء7/-ع.عجس3خ7.ء.عع-:7/.-...خإ-.--.---.-.ع.+-ة...ع.كقي!ن!يؤعخهبئ77

--.-----؟--ء/7ع7ع7.ص-77--عس،عء.عىع7.عء+.7-ء-ج7كا7-7-،عع3--ع----.ء..إء.ا...-.أع03....،?عص-صءسعء./7--.-خع-.-!-ج..ة.-72.،--عبرس-ء737ء-ءع-7777

الشياطينعلىللتغلبالمخصصةبالرقيبارعةمعرفؤسليمانللملكاليهوديةالروايأتبسب

سليمان"ظلبعد.فيمأعليهاالقدرةفقدلكنه"،الشياطينمنوالعديدالجنمنالكثيرسليماناقهر

داخلبحذرالرقيأستعمألعنالحاخاميةالمصادريتكلمالخطأ"فيوقعحتىالشياطينعلىمسيطرآ

مكتوبةكانتإذاإلارقية6حاماالسبتيومالخروحإنسانأيعلى"ممنوعالخايم.داخلالكريمالحجر

شىءعلىتنصوالتىويالثةيانيةمرةللشفأءأتيعويذةكلهيالخبير؟يعويذةهيماخبير"من

(.التعويذةفيالمستعملةالخاصةالجذورأحدجوزيف)وصفجذورشكلأومكتوب

حتى.الجنلهجماتسأبقآيعرضقدالشخصكأنإذاالسبتيومالخروحعندالرقىحمليمكن

يعلقلاأنبشرطأليوم،ذلكفيفصلهاأويعليقهايمكنخطر،هنكيوجدلمإذاالمعأكسةالحالةفي

بدونها.محميآيكونلنأنهعلىيدلماهذاخأتم،طبعةأوعقدفي

منإخراجهاعدمفيجبالإلهي،الاسمتتضمنأن:التاليةهيالمكتوبةبلتعاويذالمتعلقةالقاعدة

قداسة.صفةأيبهاترتبطلاإذآ.تحترقبأنهأالقبوليجب،السبتيومالنأر

الا1يخصها:القانونهذا.الشياطينمنللهجوممعرضونلأنهم،للحيواناتيعلقرقيوهناك

بألنسبةصارمالقانونخبير"كتبهالوحتى،برقيةمجهزآالسبتيومالخروححيوانلأييمكن

11.والإنسانللحيوأنات
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3عع-ع.عع7--صو..ع.ع.خض---173-.إ--.--..7"..007ء-قي.نرخع.ء!?-إ..----خخخ-..ش2إء--..في:س-.ء.د-كانم.سىع،-بم?جع::-.:7..بر.ء-صءعبم--.:---::.-.ض-/".-ين:؟"..*ش?ء-ء.ش-:ع.ع.،00003.-ءع?-"-3"7"---*ة---.-7-0..300...عع.-ترء.ع.عء!ع-..--.- 1)-7.-ع7-ع.صء7--!-07-.!،....-.?عكأىخ7-ئم.-ج.7ء--ة-شسفى..ىءص-:شة...فىكا.ء..ع.عترع-%شقيس.س.قي..:--"---.يم.ةخةء!....-:7.7..عء:ىإوج74-صسقيبر-7ءس-خيمع33-ء-*ة--!--:!ء-.:.!.77ء07إع7ءءةة/ء-ع-ءلا-.73-ءيم.-.-ع-كا--..-لا.ء

وهذا،الخالقوبينبينهصلةفهنالكاللهمعللشبهويظرآ،الروحوهبهايثهلأندثهمدينالانسان

منوالجسدالسماءمنيأييالروحبأنالأحبارويدول.الأخرىالمخلوقأتجميععلىيمولمحهسبب

نفسهيوالروحالجسدبينالعاإقةبأنويحكمون"،للروحاغلاف1أنهعلىالجسديالدمونالأرض

وتوحي،الأرضيالوجودفوقالإنسانترفعالتيالداخليةالقوةهيوالروح.والكونادلهبينالعلاقة

فيللأروأحالمسبقالوجودأنالتلموداءلىويشيرالشر،وطردالخيرباختياروتقنعه،أعلىبمئلله
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والتيبعديؤلدلمالتيالأرواحأيالسابعةالسماءفىيؤضعالمخلوقةوالأنفسوالأرواحالسماء،

والروحالنفسأسماء:بخمسةالروحإلىيشاربأنهالأحبارويعلمنالها.المخصصةالأجسادمعستتحد

".الحياةهوالدم11كتبكما.الدمبمعنىنيفثروالحياةويخيدأانيشأما"وروح

7777007خ7:373ع7عع7خ:7ع-377-737--خ3--3ع733-.33-.لا.--0073:.3-0.7..-:007.::ع.7.:فيير-77.7707بر7خى77777.ض-7ع--ع7-.نر3ع:خ7ع77ع-:7.307ة3ة-.،7ع3ع-033-3333!..!-ة../بز،..خ..!فيفيج.ع07.ج:ةخش،خ37-77.7ع،7-707-.-03،-3-3ع.-77ع3ء3!الانننة-)في!7هفمفا/7رزكه

بنيحياةفي-بينهما-فيمايتنافسانيشهركاأنعهئاك./خ.و77السنة.عفي.الأو:لأليوموهوالسئة،بدأيةعيد

رأس)وهوتشريوشهرالشهور(.)أولنيسانشهرالشهور.مقدمةفييكونأيهماحولإسرأئيل

الربيعشهركانالبدأيةوفيالحصاد،شهرهويشرىوشهر،الربيعشهرهونيسانوشهر(.السنة

علىواستولوأالأردننهروعبرواالخيمةأقيمتوفيهمصرمنإسرأييلبنوخرحففيهالشهورأول

الشهرهذاوكانإسراييهل،بنيعلىالأرضتقسيمحثوفيهأريحا،وهيكنعانبأرضمدينةأول

فييقعكانحيثالسنوكط"،الموسم11وقتالحصاد،شهروهومنافسلهأصبحولكن.لديهممحترمآ

الشهرفييومأولوفي-فلسطينلمناخوفقآالزراعيةللسنةالحقيقيةالبدأيةأيالمطر-أيامبداية

اليهودبكىوقدأليهود.بينالتوراةانتشاربدأالحينذلكومنذالشعبأمامالتورأةعزرأجلبالسابع

علىوأخذواالماضيعلىشديدآندمأندمواذلكبعدولكن"التوراةأقوالسماعهماعند1البدأيةفي

السنةرأسوأصبح"التوبةاذث!هروأصبحالسابعالشهرتقديسزادولذلكالتوراةبطريقالسيرعايتههم

التوبةبدايةهو

7737-7ع777ى7ى7خ؟-.3ججع7.ع:3.7-ع-ير-:37737عس.!لاع.33عع+ع.ع.ةععع7ع..جخ333ء70ع----7777--ع-7777+.-ع77-73:7707:-ع77370707.ع--بخ7عخعش.عع-ص77إإ3.77003عع.جع-?3عع07.ع.7ع37ع--ةع3عع.ع.-7777/ء73ء:7.ةلا7عس7ع737ع077.-صع7-.33ء7ص./.33.3ع.جش3،ع-.7جع-.%الببنييم7)ينم!ع-كر

أكانسواءخأرجأ،المنييقذف77الذي7الرجل3علىالمقدس7الكتأعبعأطلقهالذيالمصطلحوهو

اللاوكط)سفر.الخاصالشرعيحكمهالهاحالةوكلالاستحلام،أوالمداعبةطرعناوملعمدآ

1(.2:ه

كا07:7ع7ع"لا3خلا-ع7ء..لاخ7-3ع-73خع.77ع-ع3ععع7ءعع777-3ع-ع-7عع7--،7كا77ع.077لاى...خ7ع7-عتر.ءع؟"ء-/:ع-073ععبر77ير؟ععةع7ع--733عع.-خ،-عع337.جععع7:33:خ3ءشع7--ة--77ع.3خ7بر-07--:77-..-(إقيكريا.لخوييا

كتبولمحدالصخأر.الأنبياءأحدهووزكريأا،ذجمزعافذ"يهوهمعناه7عبرىاسم)رخاريا(ركريا

بتجميعنبؤايهوتتعلقالكطة.منزكرياوكان،بأبلمنالعودةوبعدالأولداراحكماثناءسيفرهركريأ

مؤلفاءلى91-4الإصحاحاتالعلماءبعضوينسبالقدسوتوسيع،الأجنبيمنوالتحرر،المنفيين

ومضموئها.لغتهاأساسسطىوذلك،الأولالهيكلفترةعأصرآخر

ع77ع-7..ص--ىج-3لا-.7!33ع3373-/صع-7-،ع77377777.703ء7ع.-37ع777:."37ص7.ع3خة..إ!.-73-333خ373-،0-.بر73س.ء:37لا77لا777!0-ى:70:70/7ع-777ععإع73777.ع-ص03ى737عش33-3!.-.037ع...7الضربه!نظلآ!!7!5ر!فا

هيزقوقاهوأنبه،اقترانهايؤكدبعقد،أطفالدونالمتوفيزوجهاأخمعارتبطتالتيالأرملةوهي

حاليصاه.مراسيمإجراءبعدزوجهابأخالارتباطعنينفصلالتيالأرملةوهيالحلوصاهنقيضعلى
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لإيبهاتالأقلعلىشاهدينبوجودالمحكمةويتهضيقأسيا،حكماتتلقىالكأذبةالسهادهي! كأ

)سفر(بالموتأنسانعلىللحكميكفيلاواحدآشأهدآأناالذيالتلموديالقضأءوكذلك،الواقعة

(53:03جالخرو

يخضعالشاهدفإن،بذلكالقاضيلدىالقناعةوحصلت،كاذبةأنهااحدهمبشهادةشكوجدإذا

ضدهشهدالذيبالشخصستنزلكانتالتيالعقوبةلنفس
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دبونديا.عشراينأاوماعةستةيشاوينقديةعملةوهي
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ولكن"سيفان"شهرمنالسادسفيدأئمآيبدأ"الأسابيع"عيدانالفريسيين"11بعضلحسابأتوفقآ

مثلأليهوديةالعقيدةاسسمنعددآعارضبينوسمؤسسهاباسمسيمتيهودية)فرقةالبينوسيين"11

الذىالسبتبهيقصد،السبتغداةأنقالوا:(الصدوقيينغرارعلىوالنشوروالبعثوالعقابالجزاء

السادسفيويحتلفونالفريسيين"11ينهسيرجميعآاليهودقبلوقد.الفصحعيدمنالأولالسبتبعديأتي

منالسادسفيسينأءجبلعلىالتوراةاعطيت11:الحاخاماتوضعهاالتياللمبالاهوودقآسيالالى،م!

11.سيفان

:!-يز!:0.7برآ3!--ىبر7ءض.307-بس--ص!بم.3!.!-:؟.-.!.ع.3لاءع.خ؟،أ..-ش،33.عع.:.-:خ.خ.!3عء.!في4-!!!،نرس.ءضص-337كاع7.عبر..:-ع.ع ...0377ع777-خبر7،03ؤ3ع-777-/3ع7ش.3ضبر-3:ص3!.ع.7ع-.ع7علا-ى7خ3ءع-:-كا377ع7.3:.ير..-ءكا-خ؟،بر:خكأ37في-..:-إ3.ء...سبزى...%سع-يم7س/-3لا--7فية-..-...3/.:-بر7ص.خ7--3ىء3..3ءبز-:-7ة:--ة3خ.برء:/س.ة.ة---شع.،7ع-شى.ةصشفي77يز.فيبرعترا.7برر.لا.39،ىض...7ةبمبم---/كانر؟صةبر.،:.بر،..4لا---7.:7ض.د-...ع،بركأى--..ةءش/يز..7

ع-.07:3-7ع-ع?...-سخخ.-7-.ع.ع:..عس7ءعش::"7.!لى--...!..--ص7ع-.-....ة-....*ءفي7--.---..ة-"-ش--لمء---.-./ععع؟.ء7س:..-،-ج.بر7ء--.في!:.--.-بركا--.س.بر-ش:؟.و...!.-بر---ة-7.-.ء.بر*ء....!:.ء..-.*-.-ء.-قيجم!هع.ءسث!-ط.و-ء..ع-.ص-صع-.عة.،ع-/ص-7كاء7-خ. .-ع.ع.-عع-ء.ع7ع-.73ع،ع.ع7ع07.--....ع-.ء.ع-.-"خ3-.ع.ء--.--7ص/-.ءءع.----.ج.-عءع.00007ةص-7ء7،ص..ع.اع--.فيفىعدء...7.-"7---.--...--.عخ../لأ04--7!.ء--.-س..-:3-----!-صبمء....--،-بهغ!بم-،/-.

وسبعمأيةعأشتأنهاحيثالتفسيرأتمنكثيرإلىسارةحياةخضعتوقدإبرأهيم،زوجةهي

إنجابهافترةمنالفاصلةالفترةوهيعامأوثلاثينسبعتتعدلمالحقيقيةحيأيهاولكنعأمأ،وعشرين

يستدلونوهمالماية.بعدوالعشرينالسابعةفيالمنيةوأفتهاحتىعمرهامنالتسعينسنفيلأسحق

...الخ.سارةحياةسنيسنةوعشرينوسبعآمايةسأرةحياةوكأنت:يقولالذيبالنصمنذلكعلى

7--.د-ع.ءع7-777.ع3ص3عءع737:ء7.--كا03ع-ع.3!..03في-.ع-!خ-...-ع.ع.ع.ع...ع:بز!.خ.بز-!:77-صع:لاع7،إبر!نريم،بم.7خآنن:ترخ3ىء!ج7ع.شلمبرتر:7-.خ.؟خع؟بزأج3/خدبرلميرفي!:قي3برشءبرفيعير-يم-فيخفيجكا%3لآخصلأ7ةص7بم-فيصة.بر-يزخفي-ىخفيفيتيرنرخ.بنغير!لىبن--يمنرخشخ-تنضخ!قير!%:-ذض!ننيرصجبر.صفي.-/خ"زر!"!بر:(تهمةيرسبر-؟:+ء:سفيةفيلإ..زرتجغء7ء-تم--ش.-..غخ:بزة7فيعفيبر-ء--ة.ة3بر--فنم!

-.77ء-33ع.77ع77.ععع700003خ-ع.عء.؟-ع3-:.عكا7-عع-.ة،7يز3:.3.ع7-3ة/707ى--.خخ-شير-بس7.-خ.......ع."-ع7.ص.ءء3!ش073.ء-..-خ.7ش7خج7!كالا./خ-ءعبر7:.-س-ع؟ء.؟خنررت../-؟د-7--؟بر.يرلآ--،7فيعشقيء/-3-!33:ء.ىبر/ةءعير7تم.7."7ى3-"ير.خنرقيكأ7قي/كأيربنجءكأترى7ءخ:خخقي-تجهيئيياليدقيأو?"يز7ء.*.7-ع-عء.3ش...

--ع70077-7ء...عع0007كا2070777ص02ج...ءى07-.7عأ--ع.:ء3.+:صصء..-ى001-.ش....،...ص.----2-.رجخ.....ة.7:3.ىضء7في-....!-3-.ة.7ة.-:?--ع.ص-002-07!.!:-73-7 3س.....خ--3ى7كا..73-0.ء.كا-07!77.سع3-.ع:307*-373-----07ة.بش-ع:.-3ء2--قيص-.ةبرخ:-ض:ير.ة7--.!.ع-.ع.خير3-.33.-كا...7..بر.ء؟7يرى-يرءفيء!ش؟.ةإاصنيخ-7-نر4بز:-بر.،.!:ج:.كأ:شلم.كا-بر?.!ع.في-.س-:ةص.جبرصص.-07برء.-3في-ءى7

.-أ ملنأوالمويامالنبمعنىأومعأرض،أوعدوبمعنىالقديمالعهدلمحيالاسمهدأيى

الشيطاناسمدكرويندر،العلويةالمخلوقاتمنمتميزكمخلوقيظهرالأخيرالمعنىوبهدا.التحريض

وهو.الوقتنفسفيحواءمعخلقالشيطانانالمدراش،ويرىالتلمود.منالقديمةالأجزاءلمحي

علىظهورهفييعتقدكما.الأبوابعلىيدورأوإمراةأوطايرصورةوأيخاذالطيرأنيستطيع

ةغر-هوانهيعتقدمنوهناك".شيطانياعينكفياحصوةااحتقار:بلهجةويخأطبونهوعلصوره

المخطئ،الإنسانليغويدلكبعديأتيالذيالشيطانوهو،الشريرةبالأفعالالإنسانيغوىالتىالشر

القدرأت.محدودذلكرغملكنه،ألانسانروحيقبضالذيالموتملاكوهو
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جزءأتشكلأنهايطنفألبعضأليهودى،الدينيالتفكيرفيالضارةالمخلوقاتحولالآراءيتتوع

هيسبتيومأوعشيةخلقتأنهايقالالتيالأولىالعشرةالأشياءبينومنالإلهي.المخلوقمن

أنفسذواتالأرضلتخرجادثه"وقالالتوارةفيجاءالنصهذأحول"الشريرةالأورأح:المزاكون11

إن:يليماويلاحظ"كذلكفكانأصنأفها.بحسبأرضووحوشودباباتبهامأصنافهابحسبحية

واحترمتوقف،أجسادهمخلقوشكعلىكانوعندما،الشياطينأرواحخلققدالممجدالواجدالقدوس

.متجسدةغيرأروأحآاعتبرتوبذلكيخلقهأ،ولمالسبترأحة

والاعتقادالأروأح.هذهإلىالأشرارالبشرأرواحنقلقدأدثهيكونأنيمكنأنهآخر،رآ!فيوجاء

وشياطينأبألسةأروحأ،الفردوسمنطردهسنواياخايرأدمأنجب"لقدالتورأتيالنصفيالموجود

ومثاله.صوريهعلىأحدآالوقتذلكمنذيخلقلمأدثهأنذلكمنونستنتج"ليلية

البشررآهأفلو،نعمةوهذه،والشياطينالجنأرواحترىأنالبشريةالكاينهاتعيونتستطيعلا

الشريرةالأرواحأنأليهودويعتقدالبشر.منعددآأكثرهيالأرواحهذهأنوقيلأحد،منهمبقيلما

منيهربالمخلوقأتهذهأنوقيل.والمراحيضالخرأيبويزتاد،والقذرةالمظلمةالأماكنفيتوجد

يلاثةوهنالكالقفراء.والأرضالموحشةالخرائبويشكنالجموعويحذرالظلماتعنوتبحثالضوء

المخطوبةوالفتاةالوحيدوالفتىالمعوقالشخصوهم:والشياطينالجنمنعليهميخافأشخاص

والإيمانالمقدسةالكتبآياتوأفضلها،الأرواحتلكتطردوزقيتعويذاتهنالكالأرواحهذهولتجنب

ومحطمآملعونآلتكنفت،:يقولأن،الشيطانلطردعأمةقاعدةوهنالكالممجد.القدوسبالوأحد

بعضفيوأضافوأواستماعآ.ميزفازبشأمغازالشبيهالطينوأبنالنجسوأبن،الوحلابنومطرودأ،

.ووزيرهموريفأتموريغواسم،الآجرابن:النصوص

اليهودمجتمعاتيتخللالتنجيميةالفنونظلتولقد.دخولهللملائكةحتىيحقلاالسماءفيمكان

والتيالطبيعةفوقماسلطةالحاخامأتبعضإلىنسبتفقد،الطبقاتمختلفعلىهيمنتهأويقرض

راسمخونيمنطلبوأنحدثالأميالة:بعضوإليكملها.حصرلاخرأفيةحكاياتزواجفيإسهمت

وسطهأوجلسالأرضعلىدايرةرسمعندهأ،نتيجةدونولكنفحاولالمطر،لإنزالالتدخلالدوأير

حتىأبرحلنأنيالكبيرباسمكاللهموأقسمنحوى،وجوههمأولادكأدأرلقد!الكونسيديأ:ونادى

لقد،طلبتهماهذاليسخوني:فنادى.خفيفةبقطراتولكنبلهطولالمطرشرععندهاالمطر،يتزل

عطفكمنمطرآطلبتانما،طلبتهمأهذاليس:فقالغزير.مطرفهطل!الخزأناتيما؟مطرآطلبت
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الجدمحملالعقليحملهالاالتيالحكايأتهذهان!!مقبولةبكميةالمطرنزلعندها!ورضاكوبركتك

للقضاءعظيمآجهدآبذلواالحكماءمنالحاخأماتلكن،والتنجيموالشعوذةالسحرحركةلتدعيمتفشتقد

حوايجهم.لقضاءالمقدسالكتابوكلماتالربباتجاهللتحولالناسفكريوعجيهخللعمنعليها

77ععأبظهافيه(-لا)أيخ!ابمظ!رو!.سلر

الأحكأمهذهوتوعلف،والأشخاصالأشياءلدىوالنجاسةالطهارةبأعحكامالموضوعهذأيتصل

التالية:الثلاثبألفئاتالنجاسةمصادرويتحصر.اليهودفيوالمعبداللاويةالطهارةقوأنينمجموعة

الجنسية.الوظايفج-.المرضب-91/41العددسفر:الموتأ-

منوالوقاية،العامةبالصحةوثيقةصلةلهفيهاالأساسيالمحورإنالعلماء:بعضيقول

ويبحث.العامةبالصحةالبتةلهاعلاقةلاكثيرةأحكاميوجدإذناقصآيبقىالتعليلهذالكن،الأمرأض

والتحريمبالطوطميةيتخسعلأخرىبواعثعنالساميينديانةعندرأستهفيسميثروبرتسون

التالية:الأسفارإلىالشعدرهذأويقسم.والخطر

35.-1/132اللاويين،والملابسالأصلاثوتشملفيها،النجأسةوقوا!والأوجمة،الأواني:كليم

.9/141العددسفر،للنجاسةنأقلةباعتبارهاالخيام:اوهولوث

مختلفعلىوالمساكنوأ!بسةالبشرفىالمعالجة،الأوبئة،الطاعون،البرص:ئجاسكبم

.3/141اللاويينسفر،الدرجات

للاستخدامرمادهأأعدأدإلىليصارالحمرأء،العجلةخصايضعنيتحثثالحمراء؟البقرةبارا:

.3-912/الأعدادسفروالزعجاسة،النجاسةمنالتطهيرفي

ودرجايها،انوأعهأأختلافعلىوالأشربةالأطعمةفيالنجأسةأحكأميظهيرات:طهوروث

برجاستها.تتحكمالتيوالشروط

والتغطيس،للتطهيرشعايريأصالحةتجعلهاالتىالآبارموأصفات،والخزأناتالآبار:مكفما!ت

.15/11اللاويينسفرالشعائري،التغطيساعنواعجميعفيالمتحكمةالقواعدويتناول

جسديةلظروفتبعآالنساءلدىتنشأالتيالشرعيةالنجاسةوأحكاموالحيضالحأيضةئدأه:

.8-21/2و3أ-أ51/9اللاويينسفر،معينة

السوايلويعدد،بالسوأيلاحتكاكهابعدللنجاسةقابلةالأطعمةيجعلالتيالظروف:هالمحثميريين

.04-1/134اللاويينسفر،والتعرضالاستعدأدمنالحالةيلعكفيالأطعمةيجعلالتي

والشيلانكالزهرىبألأمراضالاصأبةلدىوالنساءالرجالنجاسةعنيتحث،السيلانزابيم:

.2-51/18اللاويينسفر،وغيرهالمنوي

المفروضالشعائرممطبالغسلقامالذىالشخصلدىالنجاسةطبيعة،اليوميالغسل:ييىميبول

سفرونظيفآ،طأهرآيعتبرلكىعالشمسغروبحتىالانتظارعليهلكن؟،نفسهلتطهيرالنهارأعينهاء

-22/6.8اللاويين
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شعائريةبطريقةيظهيرهماوكيفية،الغسلقبلاليديننجاسةيتناولويظهيرهما،اليدان:يدايم

بالمأء.التطهيرويتم،الشفهيةالشرعيةمنمستمدة

عقصين)يبوالفزيسيينالصذوقيينبيندارتالتىالمناظراتمنشيئآطهوروتسدرويسجل

للتجاسةقأبايكونأنيمكنوكيف،وقشورهالثمر(،سويت

-!وععة77بر.عع7-.-.7ع.ع-77أإالئ!قك!التنطر7سؤ

-العهدالمقدسالكتابمنالثالثالقسمضمنالصغيرةالمكتوباتأسفارمنالخامسالسفروهو

المكتوبات"11المسمى-القديم

فيالواضحالنقصهذاتعوضأنتريدوكأنها،الرباسمبتكرارالمقرا(أالقديمالعهديتميز

منهذاويعتبر،واحدةمرةولااللهاسمفيهيذكرلمالذيالمقرايياستيرلسفرالأصلىالنص

الأصلى.استيربسفرلحقتالتىالإضافات

وزيرهامانأرادعندماالملكةاستيربواسطةإسراييلبنىخلاصعنيخبرنااستيرسفرإن

منأمرعلىحصلإذوفارسماديبلادفىلليهودالسوءكسركيس()وربمأأحشوريوشالمألك

جميعآ.بإباديهمالملك

صلاتهمالربفسمع،والصلاةبالتوسلوقامواأيأمثلايةاليهودمعصامتاستيرأنالسفرويذكر

المساخر(أالبوريمبعيداليهودويحتفلم(.ق)521-594أستيريدعلىالهلنمنفأنجاهموتوسلهم

.الذكرىلتلكأحياغسنةكل

علا007.ع3!مدفهسكل

أيامفيكتبأنهاسمهمنويفهمالإنشاد،نشيدالأول:كتبيلاثةكتبسليمانأناليهوديعتقد

والفهم.العقلتمامأيامفيكتبهاونصايحجكموهوالأمثالسفروالثانى،الحياةربيعوالشبوبية

السفرمنكلمةيابىمنالكتاباسموأخذ.الحياةوخريفالشيخوخةأيامفىالجامعةسفروالثالث

،سليمانإلىنسبتالتىالأسفارمنالثالثالسفرهوالجامعةوسفر.لسليمانكنيسةوهو،الجامعة

فييقولإذ،واختباراتتجارببعدوالحياةالديناأمورفيونصايحفلسفيةأقوالعنعبارةوهو

هذهفىالقريرةالحياةمدىعلىأعمالهومراجعآمرددآيقولثم،باطلالكلالأباطيلباطلالابتداء:

بعدالختامفيولكن،الريحوقبضباطلكلهاأيضآهذه:وتمتحنويذرسوتعلمتنعمأنبعدالدنيا

شبابك.أيامفىخالقكاللهاذكر:قألالطويلةخبرته

الدنيا،إلىاللهبكيأيىكلهاالأمورهذهعلىأنهواعلم:الآخرةفيوالعقابالحسابعنوقأل

أسفارمنالسفرأصبحوقدشرآ.أوخيرآكانإنخفىكلعرالدنياإلىعملكليحضراللهلأن

أنالبعضويرى.م،قالثالثالقرنفىؤضعأنهويبدو.اللادينيةرؤيتهمنالرغمع!،القديمالعهد

عبرية.مناليونأنية.الفلسفةوبينفيهوردمأبينيشابهيضة
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بعدإسرائيلبنيلاضطرابتصويروفيهويشوع،الخمسةموسىكتببعدالثالثالكتابوهو

يبالغونكعأدتهمالتوراةكتبةكانوربماسنة،)415(استمرالقضاةمدةإنويدولون،ويسوعموسى

وأسعة.فترةأعطوهولهذا؟؟الأرقامفي

يهوذابنوأحتلفقدكلهأ،القديمالعهدأسفارفيوجدتالتيالتنأقضاتمنيخلولاالسفروهذأ

دأودأننرىصموييلسفرفييثم،شمعونسبطيهودامعوحاربعورشليم،السفرأدعاءحسب

بينحروبفيالنساءأصابالقتلأنيصؤرالشفرهذاأنذلكمنوالأغربجديدمنأورشليميحتل

لأد!بنيامينأجلمنالشعبونبم،التوراةقولحسببنيأمينسبطوأنتهى،بينامينوبنيإسرائيلبني

يزوجونكيفيعرفوألمولهذا؟،الرجاليصبلمالقتللكنإسرأئيل،أسباطفيشقآجعلالزب

.المعاركفيوحرمن،فقيلن،النسوةبهاقامتالحربوكأن،بنيامينفيالشباب

(:تصنيفهزمانولامصنفهيعلملمعظيماختلاففيهالئالثةالمنزلةفيهوالذيالقضاةوكتاب

منحاصر.تصنيفإنه:بعضهمقالأ-

إلهاميآ.الكتابهذأيكونلاالقولينهذوعلىحزقيا.يضنيفانمه:بعضهموقال2-

إرميا.تصنيفانه:بعضهموقأل3-

حزقيأل.تصنيفأنه:بعضهموقال4-

عزرأ.يحسنيفأنه:بعضهموقال5-

3.-7.ع7ء7،-خ.-.3س-كا.-03:-703.ع777777ش.عى70077عسكاير0007.ع.ع..ع....-ة...3:-00333.3333!7!ج3ع.337قي3.373:37::.--70777،خ.ء07ع.لا007.7ى.........-33-00ة-/3-.33خ703200333:.-7-73-ج-3ع7-ع-!ع707ع.ع-اللا!!307شبمر

كلمةأول7من37مألخوذ7ية:بالعبر7السفر7أ/ء7هذ.ع.أسموأةلم.عصالتورأسفأر:"منع37.الثأك.السفرعص77.هواللاوسمر

.م،ق941أ-.194بينماالفترةلمحيباللاو-فسميالعربيةفيواماودعا،"فيقرأ"ومعنأهامنه

وعن.العبادةأينهاءالهيكلوفيالاجتماعخيمةفيوالكهنةاللاويينواجباتعنالسفرهداويحبريا

والطهارةالنجاسةوعنوالمحللةالمحرمةالماكولاتوعنيقدمونها،كانواالتيوالتقدماتالقرابين

القداسة.وعنوالأعياد،السبوتفيالعطلأيأموعنالبرصداءوعن

لا/ع03عع.ءبرع..7ء3-ة7خلا:ع7-،-7!،علا7-7،ىبر!!صيرج"خ-ع.آ،ع./-عسكا؟7بملا-3ع-خ7د3-.-فيعجء.ء-07-ء.7--.يزءنر3جلىعرخ:يرلىخ،:.!ءبرقيفينرخصيرخءفييرقيلى-فيبة:ةيئص:/ءخلمقي؟ع،/؟ع.7--نريرنر:،ةلأ-/ير؟7-.7:فيس./إسفي.3"تر.ءفي.ترخ7!فيفي3.ءبرفي،خ،في"ج-قيء-في7برةكأ،تر!صخنريرخ-ة.--7.:-%-7ء.دخس؟ع.ء.خشبز7نر:...لا؟3:عيز7أخكالاعة،.7ع.%?ير3".خخ"ير!!ب!لأعإ!به!أ.ش"ثيق!ي!!ع:نننال!

7عخع.عبرإ77ةءش-بنع-ع.4?7عع-..لأ"خيم.في/.لمنرء.47لم/ش:عبرس.-..عإ+لمعء-:-7ء.7-..-علاكاءة.-لاخةإ.-خ:خ7.ة7إ---ص.قي.7.-.-بم%كا،ع؟-ل!.7:.خخع.إءء+عآضبرء-77-7-ءج7-./.عد!-.ص7!+،3خءع،ع--؟ع-.كاء!ء-كا3عءعخبرس.ع3-ع.-..3ح-.!ع.-ءع!.-.ء.....---ء--!ع-.-.خصتمبركا...س3:-ل!كا-صكاعع77 -?3--*.7.لا07ء..ص-37-7عع.3.ع--7-ععو-.،،..ع--ع--77-!7--7س--.ص2..ع".،ع0003./03!3./ع،.-:/./.ءءعععر.../-ع؟.---عإيمدس%عمء-.7/ءلاجخع+خ71برءع:خع7أ-ع،.-كا-ع37-7ء-.7-7-:ع،لأ::.خ-ء-3.-.ء.عء3-7،ع0-7ء.+-7.كاء/عخ--3ع

وسليماندأودالملكوفترةشاؤولبعداءسراييلبنييأريخفيهمأجأء،والثانيالأولالملوكسدر

يوالىالتياليهودمملكةإلىانقسامهابعديم،العاصمةأورشليمفيالهيكلوبناءالمملكةانقسأمقبل

مملكةوالىسنه،ويضانينوتسعثلايفايةنحوأيم.ق586الى759منملكآعشرونعليها

مايتينمدةأيم.ق721إلى759منملكآعشرونعليهايؤألىالتيالسأمرةوعاصمتهاإسرأييل

الملكحكمأينهاءبابلملكنصرنبوخدبيديهودامملكةسدوطع!ويحبرأرسله،واربعي!وس!

ملكسرجوريدعلىاءسرأييلمملكةسالوطوعنم.ق586سنةحوألىبابلاءلىوالسبيصدقياهو،
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.م.ق721سنةآشورإلىوالسبيهوشعالملكحكمعهدفيآشور
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لمابهغيرلإرميا،معاصروهوناحومسابقهكشأنصغيرسفرفهو،فصوليلايةمنيتألف

السبيقبلماتأمكحزقيالسبيهلنعرفولمإرميا،لهيعرضكما،البابليينهجوملمسكلةيلصد

القدس؟علىبختنصرهجوموقبل

خى.-ء.3.-3--ص-..سفي-7،س..-،ع.و..%..:.ع.3كا.خ--لأكا03...-.-.غخ./.ع-3-3.ة/ى.علا-7عيركا707.خ-..-...ع-ة/7!ةع..3خفي7كالا.ع"لىء-:7::77.--....لملاش.-.-.-...ع--.شخأ.:707عنر.3-.؟خفي..ع.؟.بن...خ..ايز0303خقي!3صلىقي..:2.:عة.--خ.-ء.شفي--./دع..س:ءأ:إع2،.ص--.عغبر..؟ج:-ش+./.الافي-.7!:ع.3.عإةلا..!7خ،-صتنرش.-.شكا.لى.-ا.-0701ع.نر.؟377.ع0ى-.بر.47.خغ!-..:-.ع)فتنهء!!ظخقالأ.-؟ة،.لم.77.لم.7-.خ
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صء.007-..ع.-7...كاع--..ع.---.-..ع...كا7ع---ع..-.3-:.7ع-:.-....--بم...:-ش:خ.عبم.خ......-.--ء.--...-ش...يرلى-ءكأ؟-..-..يم!ع+.-.003ء.ع7--.ع-...ع-ص7خ-

بعدتنباالصغار.الأنبياءأحدوحجاىعيد(.يومفي)مولود"عيد"معناهعبرىاسم"حجاى"

عنوتحدث،الهيكلبناءاءعادةاءلىدعاوقدالأولداراحكممنالثانيالعامفيبابلإلىالتهجير

النجاسة.قوانين

ة./سع--خ-7-:ع.خ-.عع07070/3ة.3؟.--..ش.فيخ%-ة...7-دج.لىش-.ء7.:لآ.-..؟.--:.كاء...كاعء:-ع.-ة.ضع..خ.3س-.لىفي-عخخلأءص؟:-.يخ.في:يم:خخ-ير--:--.شة/..+ع-ع.؟ع--7ع.نر.-.ءإ-،.مءء.707-00:عس7ش..عكا.--!-.-..-
03/ء.ع:-..3---.-:.7.خ--.400-7-كألى..-لا.،ع.س-نرجع."صفيخ-3--.07.عع..ع7-خفي7عج-سةع!كا،7عخ%....-..-ع-بر؟-ة.خ..ءبمبربز.7إ،.خخء-...-ةع:.بر؟.ءفي7خ-.خ7ءو:بر---.-:...7.ةة-خج،ةخ-ش-خع-ة.."--:على77.3ص.؟777-7-7:.077.-!7إ-!تكإ.!ل!سهنره!عسنز

ومنالكهنوييةصادوقأسرةمنوحزقيالى،الإلهمعناهاعبريةكلمةيحزقئيلاوحرقيال

المجازيةوالصورةبتعأليمهيامةدرايةعلىكانوقدلإرميا،معاصروهواءفرايم،قبيلة

الإيضاحية.

،هناكإلىهاجرواالذيناليهودمعهأجرحيثبابلفييم،القدسفينبوءاتهحزقيالأطقق

القدسإلىالنهائيالتدميرقبلنفيأنهويبدوم،.ق5-9575"طويلةلسنواتالتنبؤفيواستمر

طرقلايتاعهمالجنوبيةالمملكةفيبقواالذيناليهودعلىباللوموألقىبدمارهايتبأفقدم،.ق586

وهي،مجازيةكصورةالزنىحزقيألواستخدمالبابلي.السبيفينجايهمفيالبالغةولثقتهم،الشر

منذيبداكلهاليهودتاريخأنيرىكانأنهكماطورها،ولكنهقبلمنهوشعاستخدمهاالتيالصورة

الخلاصورؤى،المتقينقلبعلىالعزاءأدخلالقدسخراببعدولكنه2/1-038عصيانتاريخ

بالأغيار.ستلحقالتيالخرابوتنبؤات

أورشليمبفكرةوبشر،العالمفيالعدالةنشربأنهاليهودشتاتمنالإلهيالغرضحزقيالوفسر

يقررأنمنالئانيالجيلتمنعلاالسابقالجيلخطايأأنلهموبين،للشعبا!هيغفرحينماالمستقبل

وسفر.وطمأنينةسلامفيليعيشوافلسطينإلىاليهوديعودأنفيأملويضةا!هإلىالعودةشاءإن

ويحوىشعريوأسلوبهالمتلكم،بضميرمكتوبوهوالكبار،الأنبياءكتبفيالأسفاريألثحزقيال

.عديدةورموزآمجازيةصورأ

كالى...لإ!ع.3.يرلأص!سة.ء.7.7تلى..لى/-.-7-7-/.7،.كاء.نركنزي!.لالا! ش..،تر.+نملى..اترصى.صكأ.302ش.لىإ،-ة.شسس!ول!-ةقيلإ.2لاض-بز...؟بر.آ..لإ-.ص..ب-.،...ض::بزكأ..-بر!ج.-ل!-.،....بم..ةشش.ة.ءزرقي..ع؟ةكاخ..،-.!!آ،.ة...قيئرظفي.ع.؟لا!ب.!لايز.-بر.2.إ.؟نربز:ص+-:فيء.؟ة؟:.بز./.يز."س،42؟جيز..ض،ء.-.يز:ى.ةش..ع...7ء-.نر:؟خلم؟.ةخ.نم-.لاء!!-؟صبرى-.2.-ب..+خى!ص!.ءلأ-..ع.-..!.لىت..ء3ء-7!.لم. كا---.ءة.لا-.تير،ء-.يرير/2..!.بر..كالى.كا.لمنن..كايرض.!!ص..لىي،ا.ء!لا.+ص-7.ا-اصلى-لأ!.،تي.-3--ع-!نربرسبمينص.ة.بر34.:-!ةقي!ش%.شأكانر-عء.ة::ةخ..-.كا..--نن.--..يرفى..خ!كا.كا.صإ7-برء.لى.!/.ة-ى؟كا.

كاء...ءإ-خع--..-ي7سكا---.3ير.؟----ع-.-.3.كا.؟.ص....:..-خ.ج-عب.لإ.-.7كا.3-س.ة:-...س-ج..:.ء.---..ء-ة-ة.ى!بز-يرسلى.-.ل!ع.:.بر.%.3خلا.:بر،-ع..ير.ء.سكاع.ءى2كأ....-ع.خ-.:-ء.ش--:ل!برلى--.أد-..ء.لاخلإ:..ج.+:.7-يرلىج.جم-؟.3.:بمفيع.ء..صصةةبر-4-..؟ءب.ير.شكا..ص.يركا+-/ءيم.-ء!%جص-.:...فيلا...،خضخ،.ء.جبر:.برإ.-/7.7ب،ء.كاأ...س:أ..+.ير!.3برة.تن./-ى-.--ع.--...7الالا/.ةعلأ.،"؟7أ.لى.لى.إ/3!لاص+كاة..ص..عبز.ب--لى.7-.ء--.3ع-.،في...لم0،7صكا.لم-.---.7-كاخ.ع7ء.-ع-كاء/...ء-.ء.-.

يتألفوهوحجي،سفرمنأكبرزكرياوسفر،الأياماخباركتابةلمحىوحجىزكريامنكلساعد

الهيكل.بناءعلىالشعبوحض،داخليباءصلاحبشروقدفصلا،عشراربعهص
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ويساوونبهالبعضيقرنه،القديمالعهدأنبياءآخرهووماإخيملاكيمعناهعبركطاسمملاخي

مالإخيعاشوقد.السفركاتبتشيرإلىصفةوإنماعلماسمليسأنهالعلماءمنالبعضويرىبينهما.

القرابينقواعديظبيقفيويزأخيهم،الكهنةإلىتوبيخآالسفرويتضمن.الثانيالهيكلبناءبعد

يذموهو.الحقالناسيعلمونلاوهم،للشريعةوفقآيعيشونولامعيبةذبايحيقدمونفهم.والعشور

أ!ه.ليوماخرويةبرؤيةالسفروينتهياليهود.بغيرالزوأج

سفرميخا

تعليمهنشرريفى،أصلمنالجنوبيةالمملكةمننبىوميخا115.يهوملر"منمعناهعبرىاسم

وقدكتابتهونهجأسلوبهفييشبههكانكمالإشعيا،معاصرآوكان،م.722Lو735عاميبين

منأولوكأن3(أ-"1:)لهالحاكمةالطبقاتواضطهادالشعبعنويحديشالفقرأء،عنميخادأفع

العالميةالنزعتانيتضحوبذلك،للعالمبألخيرسيأتىدأودمنبملكتنبأكما12(،)3:البلدبدمأرأنذر

نبوءأته.فيوالقومية

7-سفرهوشع

يربعامعصرفيالشماليةالمملكةفيوننبأعاشنبيوهوشع"المخلص111!همعناهعبرىأسم

استمرتوقد،الآشوريالغزوقبللعاموسمعاصروهو.للمملكةالأخيرةالأيامفيوخصوصآ،الثاني

عامآ.أربعيننبوته

العدالةفكرةعلىكتيرآيركزفلاالأويأدث،عبادةمحاربةعلىهوشعاهتمامجلوينصيآ

الأهلية،والحربالشديدالضعفمنفترة،عاموسعصرفيوالفسأدالازدهأريتعوقد.الاجتماعية

المملكةبسقوطفتنبأ،هوشعسفرفيصدأهذلكلكلكأنوقدالتصاعد.فيااسورقوةأخذتكما

فيالأساسيةالمجازيةوالصورة.الأمةيقككعنيعبيرآباعتبارهالشركوهاجمسكانها،ونفىالشمألية

أمرأةلنفسكخذأذهبلهوشعالربقالهوشعالربكلممناوأولا:الزنىصورةهيهوشعسفر

الزأنيةزوجتهمنهوشعأنجبوقد"،الأرضياركةزنىزنتقدالأرضلأنزنى،وأولادزنى

آحاب،أسرةياهوفيهاذبحالتيالبقعةباسميزرعئيليسمىفالأول،رمزيةأسماءلهمأبناءثلاثة

أنزعهمبليسرأييلبيتأرحمأعودلالأننىا:ارحمةالا1العبريةمنلورحامأسماهاطفلةوالثانى

بنىفذنبلكم"أكونلاوأناشعبىلستمالأنكم1:بالعبريةشعبىليسأىعمى"الوسماهوالثالثنزعآ"

دائمآهوشعويهيب.العسكريةوالقوةالقرابينعلىواعتمادهماللاأخلاقيسلوكهمهوإسراييل

ولكنمصر،منالشعبأخرجالذىهوفالرب،والتيهالخروجوإلى،يعقوبإلىفيشيربلماضي

الميعادأرضإلىوصلواوعندمأالميعاد.أرضإلىيصلأنقبلوحتىوفيغيرأنهأيثتالشعب

ولذأ،يهوهايأهأمنحهمالتيالخيراتبعلالإلهإلىونسبوأالحقيقينجاحهممصدرمعرفةفيأخفقوأ

سكانها.وينفيالخراببهاويلحقالأمةسيعاقبالربفإن
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مؤلفايضآوهوالصغار،الأنبياءأحدهوويوييلأ!ه"هو"ي!همعناهعبركطيركيبييل

ترداللذانوالثأنيالأولالإصحاحينيلي:ماالىييل-سفرتقسيمويمكن،باسمهيعرفالذىالسفر

منشعبهالربيعيدحينماالربمصيتناولاناللذينوالرابعالثالثالإصحأحينيمالجرأد،نكبةفيهما

كانكاتبهأنيظنمنالعلماءفمن،معروفغيرالسفرفيهكتبالذيوالتاريخ،اعدائهويعاقبالسبى

العلماءبينعامآأينهاقآثمةولكنيوشيا،ملكأثناءفيعاشانهإلىيذهبمنومنهملإشعيا،معاصرآ

بابل.منالعودةبعديتبأيوييلأنعلى

3الا!لغ-(ؤ77الإشبهز)الممئه

السنةيومآ،وعشرينتسعةمنيتكونالناقصالشهريومآ،ثلايينمنيتكونالتامالشهر

منيتكونناقصةأخرىأشهرويلايةيومآ،ثلاتينمنيتكونيامةأشهريشعةعلىتحتوىالاعتيادية

هلكهبيناليومونصفيومآوعشرينيشعةمنيتكونشهرهنالكسيكونيومآ.وعشرينتسعة

توازنليعيدايومآوعشرينتسعةمنشهريتبعهيومآيلايثنمنشهرسيأييثم.يليهالذىواله!ير

أ!أشهر.فيا!أيام

الشهودشهادةعلىتعتمد،الجديدةالسنةأشهربدايةيكونأنالسنهدرينقضىالمشنا،أيأموفي

الظواهرمنغيرهاأوالغيومبسببالهائلرؤيةيعذرإذأأما.أعينهمبأمالهدسشاهدواالذين

الخاصة.الفلكيةالحساباتإلىيلجأالسنهدرينفإنالرؤيا،يحجبالتيالطبيعية

ولاكأملة،أشهريضانيةمنأكثرعلىالسنةتحتويلاأنالسنهدرينقضىالمبدأ،لهذاواستنادآ

كأملة.أشهرأربعةمنأقل

..-.3--.--.---ة-خع-.ع3-.:70.؟ع3صع:-7.-بمع-7عءععععع7عع07.:ع.عد.ير...3.ض03....ةير737.لا..-.2..ع؟!.3-0ى-ة----خ--7)--بر-.-؟.ءع.3عءع3عإخ.ءع-ء7خ-عفيعء7ع.ععخع.ء3ءع:عءععيز.خ!...7ء:....37إ-:....-خ--شلاص.؟---:ء--.-..خ7...--.عخ.؟--كقمم!لإ!أء7ع)ثميج!م-.هـمئ!فئ

الكبير.الكاهنرياسةتحتالمنضوينوالمشزعينالكهنةمنعددمنمؤلفمجمععنعبارةهو

فئتينتشكيلعنهنجمالذىألانقسامسادهفقدطويا6،يدملمواحدةرئاسةتحتانضوأيهموقرار

علىكأنولوحتىالهلليني،الفكرمعالتسويةبسياسةأوصوأالرهبانأنمنالرغمعلىملميريي!

للشريعة.الكأملالوفاءحساب

تشددوأوقد،بالفرنسيينالمرتبطونوالسوفيريم)الكتبة(لعزرأالوريةالمشرعونضدهمتكلرفقد

العاطفة،ويدخلتحفظغيرمنالكاملبالانضمامئالزمفالشريعةلهموبالنسبةويشبثهم،عنادهمفي

11.ألازواج11بسميماتحتالمنضوونالحاخامأترأسهمعلىوكان

الأموالأحكامحولالمناقشاتإدارةهييبدو،حسبما،المحكمةلرييسالرييسيةالوظيفةكأنتوقد

وكان.الخاصةالأهميةذاتالحالاتفيوحسبالسنهدرينرئيسويحضر،الشخصيةالأحوالوأحكام

لقبهوأبدكانبابلفيالجاؤونيمعصروفي.العبريالشهربدايةبتحديديقومالذكطهوالمحكمةرييس
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فىموجودآأبدلقبظلوقد.اليهوديةالطايفةأعضاءبينالأهميةفىالثانيالشخصباعيتارهالجاؤون،

فىويسودالعليااليالموديةالأكاديميةوهىأليشيفافىالشريعةرجألكبارمنلوأحديمنحؤكانفلسطين

.القضاةقاضيأىدينبيتآفروش:للكلماتالأولىالأحرفوهيرابد،لقبالأخيرةالفترة

11العبريةوباللغةالشريعةفىالضليعينمجلسومعناها:يونانيسنهدرين"كلمةومصدر

العلياالشريعةمحكمةأوالقضايية،المؤلسسةعلىسنهدريناسمأليهودويطلقهزقينهم"،موعيصيت

كانتالتلمود،لروايةوأستنادآ.الثانىالهيكلفترةفىتأستوقدشخصآ،وسبعينواحدمنالمكونة

الأصغروالسنهدرينعضوآ،وسبعينواحدمنالمكونالأكبرالسنهدرين:للسنهدرينمؤسستانهناك

وكان.الميلاديالخامسالقرنبدايةحتىقايمآالسنهدرينوظلعضوآ.وعشرينثلايةمنالمكون

السنهدرينمهمةوكأنت.القدسبجوارهجازيتلشكتأسمهمكأنفيالأكبرالسنهدرينمركز

نأوبعدمشكلأمركلفىالبتعقبتظهرالتىالشكوكودحضالتوراةأحكأميقسيرهيالرييسية

الاالسنهدرينسلطةفىيصبحلم،يخرقلاقأنونآباعتبارهالتورأة،علىقايمآيهوذأدستورأصبح

كانالأكبرالسنهدرينإلىوبالإضافة.الحياةتستدعيهاالتىالتعديلاتوتقديمالشريعةتفاصيلتوضيح

الهيكل،جبلمدخلفىالأولعضوأ،وعشرينثلاثةمنمكونمنهاكلمحاكمثلاثالقدسفييوجد

منايثانالعلياالشرعيةالمحكمةيرأسوكانهجازيت،لشكتفيوالثالثةهغرامدخلفيوالثانى

يتعياتهاوكلالسنهدرينصلاحيةوابطلت،دينبيتآفوالآخرنأسييسمىأحدهأكان،الحاخامات

السنهدرينوكانالجنايية.القضأيافيالبتعنويؤقفتعامآأربعينبحوأليالثانىالهيكلخرأببعد

الثالث:،بالحريقالموت:الثانيرجمآ،الموت:الأول:هيالموتمنأنواعبأربعةالحكمإلىمخولأ

أحكامبطلتفقدبالإعدأم،الحكمسلطةفقدالسنهدرينولأنشنقأ.الإعدامالرأبع:،بالسيفالموت

فإنه،بالرجمالقتلعليهايستحقخطيئةعملمنفمثلأ.الأهليةالمحاكمفيتبطللمولكنهأ،الموت

ومن،مسموميعبانبلدغةيموتالحرقيستحقومن،حائطعليهيسقطأنوهوذلكشابهبمايموت

.لصوصأوعدويدعلىيموتبألسيفالموتيستحقومنالماء،فىغريقآيموتالشنقيستحق

لزوجها.أخلاصهأفيئشكالتىالمرأةوهى

ضدشهادةأيةإنكارهمعندالقانونىالشهودوضعبشأنالرأىفىأليهوديةالمرأجعويختلف

فينكربشهاديهيدليلكيالشاهدتحليفعندأنهعلىمعينةظروففىيتفقالمرأجعولكن،المرأة

يحليفيخملوحتى،أخرىظروفوفي.أليمينحرمةلانتهاكهمذنبيعتبرفإنهالشهادةبتلكمعرفته

عليهمأ.ذنبلافإنهماشهادةبأيةمعرفتهافأنكرأشاهدين

،الجرمعليهايثبتلكىغريبشخصمعانعزالهاأوالمرأةبخيانةيشهدونشهودوجوديتوجب

http://kotob.has.itالانفصال.طلبلزوجهاويحقعقوبةلأقسىيتعرضفإنهاالجرميبهتوإن
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بألأسفارالمتعلقةوالمخطوطاتالتراثبةالكتبلقراءةيجتمعونالكنيسيأسيسبعداليهودكان

ويذوينوتعليمحفظلمهمةأكفتاءرجاللإيجادملحةالحاجةبايتالرغبةهدهومنودراستها،والتعاليم

همبليكتبونأنهمذلكمعنىوليس،الكتبةأو)سوفريم(بالرجألهؤلاءعرف.الكتابأتهده
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ن-انويجب2334:اللاويونسفرحسبالمظلاتعيدفياليهوديقيمهاالتىالعريشةوهي

النخيلوسعفالأشجاروأضصمانالقصبمل!الأرضمننبتممامصنوعالعريشةهدهسد!

هذهفيوالسكنونوعيايها.كميايهاحدتقدالتيوالأوراقكألأعخسان،شابهوماالأشجارواوراق

وشرائطه.المكوثومدةوالطعاموالظلوالشمسالطهارةتخصوقوانينشروطلهالخيام

النباتاتمظقةبذكرىاحتفالأ،خيمةفيالسبعةالعيدأيامطوالالإقامةالتوراةوتفرض

المظلةيزيينعلىالعأدةوجرت.مصرأرضمنخروجهمأيثاءإسرائيلبنوبهاأقأمالتى)السوكوت(

فلسطين.بهاتشتهرالتىوالفاكهةالزينةأنواعوسائرالملونةبألشرائط

فقطوالمطرللبرودةويمكنالعيد،أيامطيلةستكنآالمظلةتكونأنالمفروض:المظلةأحكامومن

أكثرظلهايكونبحيثبالأعشاش،وتظقلالسماء،قبةتحتالمظلةوتبنى.الفرضهذامنيعفيانأن

ضويها.من
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بلصلوأتانتصارهحقققدوكان،وحررهمالفلسطينيينعنأليهودفصلالذيوهو،نافذةسلطة

إليه.يصبومالإنجازالحربيستعملولما!ه،الربمعالقدسىوارتباطه

ش!هاث)الس!ت(

تبدأالسبتيومومدة،البابليينعناليهودأخذهالسبتوعيد.أيامسبعةلكأسبوعى،عيدوهو

جاءوبذلكعمل،أيعنالكفهىشعايرهوأهم.السبتيوممنالشمسغروبإلىالجمعةيوم

افأكملتالتورأةيقولكمافيهوالأصل،التوراةفىلموسىالمنسوبةالعشرالوصايافيصريحأالأمر

اليومفيفاستراحعمل،الذيعملهمنالسابعاليومفىادلهوفرغجندها،وكلوالأرضالسموات

أعمالهجميعمنفيهإستراحلأنهوقدسه،السابعأليومأدثهوبارك،عملالذيأعمالهجميعمنالسابع

.3أ-2/التكوينسفرا.اخالقآادثهعملالذى

يأالجمعةيوممساءحلولمعويبدأ،الأسبوعمنالسابعاليوموهوالرأحة،يومهوالسبت

وأن،أعمالهمنيستريحأنمنلليهودىبدلااليومهذاوفي،السابعأليومليلبحلولوينتهىالسادس

السبتسمىوقد.للإنسانالمعنويةالروحمنترفعالتيالأمورفىوينشغلالدنيويةالحيأةمنيتخلص

والأرضالسمأءالربصنعأيامستةفىلأنهللعالمأشارةأولهما:،لسببينللتوراةوفقآألاسمبهذا

الخروج..،وقدسهالسبتيومالرببأركلذلكالسأبع،أليومفىواستراحفيهأ،ماوكلوالبحر

مصرأرضفيعبدآكنتإنكوأذكرمثلكوأمتكعبدكيستريحلكىالثانيوالسببأ.أ02:

يوميحفظأنإلهكالربأوصأكذلكلأجلممدودةوذراعشديدةبيدهناكمنإلهكالربفأخرجك

.ا5:هالثنية،السبت

الاجتمأعيةوالعلاقأتللتوراةأستنادآالحيأة،لقدسيةمصدرهيالسبتفكرةأناليهوديةرأتوقد

السبتواستقبالعريسهأ،إسرائيلمعلتتوحديذهبوعروسملكةبأنهالسبتالقبالاوشبهت،السليمة

نأأليهودكلبينالشايعومن.الملكةوداعبمثابةهوالسبتيوموودأع،بالعروسالدخولمت!يكون

دراسةطريقوعنشهى،طعاموبكلوالمشرببالمأكلاللقأءويتموالعروسالملكةللقاءالانسانيعد

ورباتالحرفأصحابمل!،أعمالهمفىالأسبوعطوالالمتعبونالرجالكلفإنكذلك.التوراة

التورأة.أسفارلقراءةالسبتيخصصونالبيوت

فييسودروحيووحىزايدةنسمةأوروحأالسبتيوميتلقىأليهودىفإناليهود،للحكماءووفقآ

معالتغنىعأدةجاعتهناومن.لمنزلهالمعبدمنالسبتمساءفىتصاحبهالملايكةفإنوكذلك،بيته

الملائكة.أيتهأعليكمالسلام:الدينىبالشعرالمنزلدخول

إنأ:.:الملوكشرائعفصلالتوراةمشناأىالتوراةمثانىكتابهفيميمونبنموسىحددوقد

بينخأصأمرهوالسبتالمدراش:حددوقد،الموتحكمهالتورأةيدرسالذىاليهودىغيرالشعب

السبتعلىويحافظبينهمأنفسهيدخلأنيحأولمنفإنولذلكويعالى،تباركالقدوسوبينإسراييل

.الموتيستوجب
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فيويدابلهيومأن،ومديه،سيوانشهرمنالشادسالموافقالعومرمنالخمسيناليومفييبدأ

.عروسوكأنهاالمعبد،داخلفيللتورأةزفأفآفيهويقيمونالعنصرة،عيدالمسيحيةالأعياد

-77-7"."7خ.33373337-د3في-70:3333.صخ.نر"777-أ"خص7"37بر؟يم.7خبز%7ع!شصير+...-37.في:غبزشنر"في!7!تر!7بزفئ!د:3بر.بز.شبزإأبم33.-.إخخخبرير7.برعشم77ء7ع777.ير7:شجع3:.73خ3..3خ333.كأ--30333:--نر."73إ.-ة7-ى77ش"7كا.يزير7-:؟!أج/ةخع7%!خ!تنر3!ائمخقئا---ة

فكرةيناقضالاسمهذاوكأنالللمود.عصرفيايثه،علىيظلقالتيالاسماءابحدىوهي

نفسههووأنه،السببلهذأبجانبهخلقتقوىبواسطةالعالميحكمالرببأنالعصر،ذلكفيالفلاسفة

الرببأنالتقليدىالاعتقادعلىوظلوأ،الفكرةيتكالأحبأريقبلولم.العالمحكمعنبعيدآموجود

الشكينة.بالعربيةيعنيالذى"شخينا"مصطلحاستخدموالذلك،شعبهبينيسكن

طر-عنمشرأدهاءظهاراو،بمعجزةأ!هظهورإلىاليهوديةالعقيدةفيالتعبيرهذاويشير

)الرايي(،:الآتيةبالمصطلحأتأثهيللوحيالإشارةفي(أخرىألفاظآ)التوراةويشتخدم،نبوءة

)رؤيا(.أواءلهي()وحيأو)نبوءة(بمعنىوكلهاو)حازوت()حزايون()محانة(،

مشيئةلإظهارأومستقبلأ،يحثثانيمكنبماللبشارةأومحدد،لهدفالإلهىالوحيويأيي

والتعاليم.للوصأيأالبشرلإرشاداو،الإله

المذابحيبنونويعموبواسحقابراهيمالآبأءوكانمقدسأ،مكانآالوحيأوالتجليمكانيعتبركما

كانعما)الحسيدية(وفي)القتألا(فيالإلهيالوحيحولالقصصمنالكثيروهناك،المكانذلكعلى

جيل.كلفييحدث

77-ج7ع73ء.-7صع37خ03+..ة.؟لىجع-ع:ب؟*فيلافي.ء7بزء؟.73!؟!تر:ة،فيىفيبزقيننيخنر777جخءبر77في"شجيرقي..شعضعبز....ج.7تريز-يزفي77:7ع33فيضيرقي3بم..3خعقيخ%أ.شبر.ة.ة:خبرعع3س:ب"-؟؟لإ!ء!..،7ال!نبم%7-،كليقئر!

بأنعهدآنفسهعلىالشخصفيهيأخذوقشم،وتأكيدهشيءبفعلالوفاءمنها:انواععدللقشم

بصيغهعنهاالتعبيريتمأخرىوا!حيانآباللعنةأحيانآيزيتطالقسمصورةأمأ،يفعللاأوشئيآيفعل

:فيقولمراتعدةوصيغتهالقشميتكرراناو،امينهيامامهيمسممنلدىيكونوالإجابةانأ،اقسم

صيغثلاثالتلمودولمحي،القديمالعصرفيالمحاكمفيكبيرةمكانةالقشموأحتللا،لااولعميعم

حألةفييتمالقضاةقسمأوالتوأرةكسمالتحريضي.والقسم،الحأخأماتوقشمالتوأرة،قشمللقشم:

علىالقضأةيفرضالتوراةألىواستنادآوآخر،شخصبينبالأموالالخاصةوالمزاعمالادعأءأت

واذا.الباقيمنئعفىبهاعترفماوا؟ا،اقوالهصدقبهيؤكدقشمآ،عليهالمدعىوهوالأولالطرف

يدفعيجعلونهلاواحدشاهدكانإذاالتورأتي:النصإلىيستندونفإنهمضدهواحدشاهدهناككان

ملزمآيكونالحالةهذهفىفإنهالقشم،أدأءرفضمأوإذاإعفأءه،ويتمالقشميؤدىأنوعليهأموالأ،

المدعي.إلىالادعاءمبلغكلبدفع

ماوإذاالقشم،يؤدكطبأنالمدعيالقضاةفيهاتلزمالتيالحالاتفييتمفإنه،الحاخاماتقشمأما

فهوالتحريضي،القشمأما.أموالمنعليهمادفعمنعليهالمدعىيعفونالحالةهذهفيفإنهم،رفض
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منمعفيآيكونأنالأحبارورأىشيء،بأييكفرمنلكلالأخيرةالأجيالفترةفيتشريعهيمقشثم

الوسطىالعصوروفي.الآخرحجةيبطلحتىالقسميؤديأنعلىحرضوهقدالأحبارويكونالدفع

ابتلعتكماالأرضيتيلعهكذبإذاوبأنه،بالإهاناتمصحوبآقشمأاليهودعلىاليهودغيرفرض

علىاليمينأوالقسمليساعدهيمينآيقسمأنفعليهويترددالخطيئةخطرإلىيتعرضومنقورح.

نفسهعنأمرأةراودتهعندماالصديقيوسفهوالقشممنالنوعهذأأقسموأوممن،الشيطانمقاومة

هذأأصنع"وكيف:يفعلألااليمينفأقسممترددآوكان،عمرهمنالثلاثينفيالشبابعنفوأنفيوهو

يفعل.لنبأنهاليمينقسمإلىتشيرهناادلهكلمةأناليهودالمفسرونوقال"ادلهوأعصيالعظيمالشر

ع07007777377003.ءنم..-ء.ص.ع...-..-:70.3:.3ع-0333.ش0و،37:770ص77707ى!ع7.!..../.-.خى07ص+..-7.!ةإ...-.33لأ37ير7ع33ة7-.:.:7.-ء3-خ3+ش.73.ءى"عء-كا77-ءكأ.!ىة-إ:ة3-7?.ع.ا.ء.../أ./:-نم.ع/7-ءع/ص..-3ع..3ء.ء7---.03

7777ى077-07.لا....303003.-.-عى:3ش7-002.-؟7ء003بر07.7.:،7ء...ع.+/.سلم-!!3لمس-7..3ء+ط3-.سكا.-ءخ-.73ج.77.ص77.ع7صء-ص...-.،-ة...-....!ي!ج 37خ73-.خ037000073777.-0373نم.37-ل!7333:.3-إ33ش.ع333-أ7(0خ-7ع-...خ...ءخ-نيع-7عى.77،77707ء747؟كأكا.-س.!..3:::--بر..3-+-1-33-نر.-في3-33.ص-ء-.!ىقي!يئ!،-كا.برد77-/7-ءسص/:-"،شةبرء3
77-3-3-ص00733عصش3!ص7جعء3ع-7-كلع.ع7ععصش3-03037-3-+ع3--.خلا-خة3عصع07-ع7ء-.7.فىء7077077ءىءى-ث!؟:!+س -ع3ع3337-.ع3ء7-..-ى707-.-+.77--.ء047-.--.0203-.-:ش،--.-س+-.-ع7ءشأ-3ى--!بى3--.7*7-كاصلآيهم!!--ءع،7.سءص---..--030003،

الكاملةالذبأيحغألبآويسمى،الربمعالسلامبعهدللتذكرةتقدمالتيالأغنأملمحرابينمننوعهي

للكاهن.يعطىأليمنىوالساقالصدرعدافيماكاملةيأكلونهاأصحابهألأن

.3-.70000037ع.-3شع00077شخ-3ع-ء-.فيع:ع.....-خ0033.7عز--ع،.ع.شكا!...-لا.-7.عبم.*ةخع:.37ع7ع-ع3-.بز---7-.%.-.:.ع....:7%..ا.-.سآ-.لا:.كاض..-.ة.ةة.في-ةس.3.اةءقي.،:إخو!ن!ث!لمص?خ+--.،نأ.في..!.7-.ةى.خع-..0777.".7نيس.---.-ع!

03ع37--ع...ع...3لا-3.70007-.77كا77كاى.،7.-.!-ع-.عء-.7-س..،-..7--صء3--كالا7737.عع..صلا!--07ل!-ص-جم!رثم!? 7773303-.3-.كا./.....ء37-..3370.7ع-شء073--ء.ض--.-.-:.:-:...3-كا.--،يرصء..ر.-ءص!7--/ال!يتعبئء-3عص.7.--،7س-؟..:/3-.

ع-كا-.-.--7-بز.ء-.773س.777-.-ع..7.--.س.03-.!....-.7كاء!ع.عى3سءيرء-ع7مع.-سد-ص.:-لاسى03عبرير7؟س/؟:..بر-ج:.ص..!ء.0007-7!ءخع

بالوحدأنيةيتهرصلاةعنعبارةوهي00011،اءسرائيلياأسمع11يبدأالذيالمقدسالكتابنصوهو

3سفرالتكوينفي،أسراييلبنيالربيخأطبوفيها،للخالق -94 4 : I:وأختلف2أ-أأأ

والمسايية.الصباحيةالصلاةبعديتلىالدعاءهذاولكنالدعاء،هذاتلاوةوقتفيالأحبار

7عخ-ع7-7ععععع-0707:..ع-.ع3-.:-77-.+خ3إ"703؟7-..7-:.ع-307ع7737-ع7..-ع7ع-77!.ء3.:7.خ-صش33ع73-7نملاع3عخ77برعيرإيرع.إ-.،.3..--...إ.-2،د،.ع.-..--ع...:لأ/3..ء:-عبزة.ةش.ءش.ى.خ.7.ةة..-ء3.:.علاع..7لا7عخ:.:ءريررى---ع--7كا7.-7.ء-،ء7كا..يزة7..-تج.ء./.بر*.3373بة.-كا.بخ.7..خبزخ-7.يرةء-!--ة.ا....-.ة.سجكاء..يخبز....؟...؟قيش......-4ش.؟..خ37".ةةضخيرخء.نم:ع.يم3صكايزإعيز؟إ.قي.:ضقى-ج07؟.خ70ثرفيتر-!!/؟ء!خ-ين.؟:.ة./يرو1ترإصعصلآ.ت!كاصكأبر.ةنم7.جع؟...برةيمء
...7لا-ى...--.بم..ير-.ج.-ةء..إ...ة،.محهم!ى -و.-.لا،ع./-..س0707*.-707*ع...3،-01!س.عع-س-...--لا001-لمء.ص..ءبم.ع.-ء--.ةع-ءص.ص.كياءلا

اليونأنيةيعلمشملتيحررية،تربيةتلقىويزية،متنفذةعايلةاءلىينتمييهوذا،الحبرابووهو

أليونان.النبلاءبعضصديقاوكان

فياليهودمنأحدعليهاينازعهلاسلطةأكتسابهفيألاجتماعيوموقعهالعلمفيتبحرهوسأعد

والشريعة.الميشناومفاهيمالتورأةوتعليمويقسيرشرحعلىالعملحيايهفترةطيلةعمل،فلسطين

الطائفة.منرسميأبهالمعترفالزعيموهو،رييسأوأميرأياناسيا:منصبيهوذاإبنهشغل

الجذرمنمشيقالإسمهذابالمشنا.المسماةأجزأءيجميعفيكأنأنجزهالذكطالكبيرالعملان

وهيالتكرأر.طريقعنالذهنفييرسخالذكطالشفهيالتعليمعلىوتدلكزر،رأجع،بمعنى"شأنا"

.للقراءةالمخصصالمكتوبالنصالقرا"،11نقيض
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العشاءصلاةلمحيأليوم:فيمرأتيلاث،السنةأيأماليومطوالالصلاةفييتالىبركة18هي

بينماالبركأت،يالكعلىاصطلحوأقدالمعبدرجالأن17()مجيلاهالتلمودويرى،والمغربوالصبح

جماليئل(،رابيوقيل)هابقوليشمعونهوالبركأتيلكنظاموضعمنأنل:-اخررايهناك

البركأت11فهوأنتشارآأكثرألاسمأما"وقوفا"أياعميدا"1بالعبريةسميتوقوفاتؤدىانهاوحب
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يلاثإلىللتلمود،وفقأالبركأت،يلكويتقسم،الصلاةفيالموجودةالبركاتلعددوفقأ"عشرةالئمان

أنهاأى،الصلواتكلفيوالأخيرةالأولىويتلى،وسطىبركةعشرةواثناأخيرةويلاثأولىبركأت

التيالسنةرأسصلاةعدافيماواحدةوسطىببركةيتمذلكولكنأيضآ،والأعيادالسبتفيتتلى

قدبركأت.سبعوالأعيادالسبتصلواتفيالبركاتعدديكونوبهذاالوسطىالبركاتعلىتشتمل

.البركاتيتكإلىالوقتبمرورإضافأتعدةأضيفت

لنبياسموصموييل.الإلهأيايلاسمهأوالإلهاسممعنأهعبركطاسمشموييلأوصموئيل

بنيبينالملكيةبفكرةصموييلاسمويرتبط،القضاةآخروكأنالملوكجوارإلىيقفكانعبراني

ويبين.الحاجةتدعوعندمايظهرونزعماءأوقضاةسوىلحكمهايكنلمالعبرانيةفالقبأيل،إسرائيل

أنويؤكدان،المقدسةوجذورهاالملكيةظهورإلىأدتالتيالعناصرلصموييلوالثانيالأولالسفر

شموئيلحولالأولالسفرأحداثوتدور.الإلهوبإرداةالعهدبطاعةملزم،الشعبشأنشأنهالملك

الدينيزعيمهمإلىالعبرانيينشيوخذهبوقدداود.حولأحدايهفتدورالثانيالسفرأما،نفسه

أنمنصموئيلحذرهموقد،الشعوبكسايرلنايقضيملكآ:لهميجعلأنإليهوطلبواصموييل

ملكلهايكونلنإسرائيلبنيأنفيه:جاءوالذى،والشعبالألهبينبألعهدحنثيتسورهفيالملكية

العلاقاتتدهورت،شاؤولتتويجوبعد.عليهمملكآشأؤوليؤجالأمرنهايةفيولكنها!ه،سوى

منه.بدلآملكأدوادفتوجيضامأانفصمتحتىبينهم

ين.العشرو

سنةنهايةفيالأموالخلعيحلإذ(؟الأموالو)خلع(الأراضي)خلعبينالتلمودفصلولقد

بدايتها.فيفيحلالأراضيخلعأماالتبوير،

والبهائمللفقراءالسنةهذهفييتموالتيالثماركلئخصصأناليهودىعلىويتوجب

يحتفظأنلهويجوزنفسها،يالقاءمنيتموالتيوالخضارالأعشابوكذلك،فلسطينفيوالحيوانات

محرمة.يتسبحفإنهايخصصهاولملنفسهالثماربتلكاحتفظإذاأما،لبيتهبألقليل
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:.شعع.كا.-7--ع..-/...-...-.ع؟+-707خ-خلا20.3.ة.ة.-.خء.-..--..33-،..ة.ىك!نيرش!702)غببفنا.!فمقفظ!-

العهدفيإشأرةيردولمالتبوير""سنةهىسنةخمسدقمنمكونةدورةفيالسابعةالسنةوهى

لأنهاالسابعةالسنةعلىالاسمهذاأطلقوقد.الأولالهيكلزمنفيالتبوير""سنةوجودإلىالقديم

بعدالأولىالتبويرسنةيحلالعلماءرأىوحسبعهدها.لسابقالأراضيويعيدالالتزاماتتخلع

الأرضيقسيمواستمرسنواتسبعالاحتائلاستمرفقد،لفلسطيناليهوددخولمنعامآ221مرور

الأولىالتبويرسنةحلتوبذلكعثمرة،الخامسةالسنةمناعتبارآالسنواتإحصاءوبدأسنواتسبع

خلعيحلإذ"،الأموال"خلعو"الأراضى"خلعبينالتلمودفصلوقد.والعشرينالحاديةالسنةفى

يخصصأناليهودىعلىويجببدايتها.فيفيحلالأراضىخلعأماالتبويرسنةنهايةفيالأموال

يخصصوكذلك،فلسطينفيوالحيواناتوالبهائمللفقراءالسنةهذهفييتموالتيالثماركل

احتفظإذاولكن،لبيتهمنهابالقليليحتفظأنويمكننفسها،تلقاءمنتنموالتيوالأعشابالخضروات

كأنتسواءالسابقةالسنةفيالديونإسقاطويجب،محرمةتصبحيخصصهاولملنفسهالحقلبثمار

يسقط.فلارهنهناككانإذاأما،موثقةأوشفهية
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3-7عكا3لا-كا7-..-عء-..-7-..ء-"-..-.7..00-.ى..-.:س-...كاص.-.7-:0007كاإ--ء-07..:3:.-خ-7-..-كاء-.لا.71-7-.خ.033-......--س-...لاو--

ع.7--.---..ير.خ.ش-007عع؟...-خ.ة:7-".-ء:.ةة،-كا..،:-.-...:-7.-07--..7ء.خخ.عخ.:.:..ع-ء7:،ة-.ش-خع.-..ءءخ.،؟-ىلىلى/--بمعءقي....::07ع...نربرخ......-.علا.ع.يمب:ء3.:-7ة--.033عع.ع--.-ع...-شع.-.ع

بشهريبداالذيللتقويموفقآالشهورويأمنيشركطشهرمنيبداالذىللتقويموفقاالسنةشهوراول

(،الثامنالقمركط)الشهرالثامنالقمريعنىالذىشمن"حارح11البابليالاسمهوالاسمومصدر،نيسان

.العقربوبرجهالغلةالشهرأوالثامنبالشهرالقديمالعهدفىسمىوقد

-،.3-0---.ع.ع.-ةكا.سكأ..-7.-077.ء.-3./-عبر..:عكاةبر،-.كاير/ع-.-!-خفي!.7.ع.أإةش3:+.-لمةة...تر7-بم.كأى7خلى....%..-بم.لىغكافينم.ة7:--.-.--7.-.ة.ءآباى%..ء..شع.ءة..7---.ء؟يزخ+بكأ.ء:.7لأ::.إ؟قيخ..بربزين.ء....خبريرتر؟2.إة.ةش.2لاو-يركاع-%..تءة.ة..نر؟.برء%../بزشةبزلاة..ةلى.يز.يرير.ج-بريز.ء..ير......د.-ةا4في-.فىصةخ.بزإءنربرة-ء.قي-2ة...ةآىجإءإ.لآ.صع.إ.؟.بزلا:يرخ+بننمؤء.تر...بزلأ.!.بر..لإفيش..ء.منرنز.إ-..+..برش.ةترة...كايز..-إس:ة..:..ي33لأ.سيز-آب-:خ!!..-.-..ة.؟أةإ.-؟لمخكأكا.فيقئبم...لأس...ة.3لا./.ى..بم:-فينربكاص.بآإ%شس--:فيجير+بم-إبرإتر-.ة.:.يزنرة..+7ختر.3قي.و..؟ة..برفي-؟:ءنم،..تآ.ر..جة؟.فيقي--في2ؤ.ةء..قيب.3ء...غ.خ!عكوبم؟؟قي%.7يم!

يشرين،بشهريبداالذىللتقويموفقآوالتأسع،نيسانبشهريبداالذىللتقويموفقآالثالثالشهرهو

ويومسيناء.طورفيالوقوفعلىالسابقةالثلاثالأيامهيوالخميسوالأربعأءالثلاياءوالأيأم

الأسابيع.عيدوهوالتوراةمنحيومهوالجمعة

!......عع0007ضشى.ءلا-0007.7ع..-.003ع..-.1073.-لا.ع-.نر73-ع.ةكا.-.23ع.عةع.بزلا..ة.ةد.بر7.ةة-.-.بز.ء/.خش:":7خ7خنر.ء."بز؟خ-.في،+خكأشخبز.في%..:ةيم.-:خ.بر.ش..خكاع...ةلا.3لا+ءعأشيم..خلا7خأنرلأ7::ةء..م.2؟بركاآعةبرقيكا".ص-.7نر..-.-.-س-خج-.شخ.؟.ل!.7.؟..بر.-.نرالأبرصج.%يرسإفي..؟بر.لآ:.لا.%.لاخ07لا..3.ع7-.لاى.7.03برخبخ.نج!ففف!:بيبنه!

..عش.7-..بر-7--ص.-لاءعع.ع..و3خ...7.خ.-:.:-..-.-لاع؟...ج..عع-ير:ة.كاة-ع..ع.--:/خ-شة،::.عخ7س.إ...-،-ةةءتر..ة:ض.-بز3شكا-ءء:برلم-خيم:ة7:كابر:7بئ--؟--:يركاخة-بر.:!ة!آبرلآ-:.ةقي؟-ة.عش.-إخ،ء...ة.ة-ة-فينر.:إ.ءسقي:عاة.م،!ر.يمكتزفيج+.بز:--خنر..قي.:لأ.لميز.4شءكاير!ير؟خس4ءس--صنر.3غ7ستمع.عكأءخمء007لى.-73

تشرى.بشهريبداالذىللتقويموفقاوالرابع،نيسانبشهريبدأالذىللتقو-وفقآالعاشرالشهر

القدسمنبابلملكاقترباليومهذافيلأنه،جماعىصومطيفينمنالعاشرفيالجدكط.وبرجه

العاشر.صومويسمى

قى:..ة..ء-نم!::/.؟ة.آنر-..،--س-بم.ش.+ءبمءؤ...أج؟..ج..-4-سصلا..سبم-س.لاسخش+-:بر-ىقيمم!.س،بم!ن!+ ةخير..ص-..+-ص.سآةإس-:برقي..-س.-ء.--. ..ة-لإ:..بر:-يمء.س.ج.ء-:يزة-.ير--..---./--..-.بز.ة.برئرء..ص:.ةإ-..-....غ!..؟-..بز.ش-..4!.-يربقيس+* .-.لا- ء؟.3.ء.؟/..-..ىس.لافي-ء.-.-.ة...في-خ..خ.--.ة."..-. 7.بر..ة--.ت-.فيير-...ش..-لإ.لا...في-.ير-.ش....لآ.لم؟--.-لىء-شعش:----.ء.ء--.--.-؟.-.-.-:.ة.!في.:.ءفي..:لا./غ.-..--3ة:،س.خ.فيش-فش..--.ة.---غ.:ة--ء-،!.!أ.!،--ير..خ.بم؟.+.ش.. ..-.لا بر.7-..-:كا-!..-شفي،-.: .-،.؟-ء،.ع.--ء7!.73.-..-ع--ء-----03007-ع7-00ع.ة.3ء،ش---/3.عصش.؟-3.بز.ءخ--لى77ع.ء-"-.7-ش-..:ى،-!7،صة.سصكأ-..-عع.-.+ع/ص037:ء23-.:.كاخ./،.ة.-ة.نم:-./.أ7.--.ص-..يم-.ة:-.-ة،.؟-3.ةفيش..ى.تر.-...إ./كا-..+ءء::-آ2.،خملا-3.ءثر.-غلم--.بريزة-.خةلأ.:كا.ة.%!--...إةة-.+.برعسىكا.-

منالأولوالجزءآدارشهرمنالأخيرالجزءمعويتماي!اليهودكط،التقويمفيالأولالشهروهو

علماءمنالمستعربينبعضويسميه،الفصحعيديحلالشهرهذامنعشرالخامسوفي.نيسانشهر

أيامثمانيةالعيدهذاومدةاليهود،عندالربيععيدهووالفصح.الفسحعيدباليهود
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...ع-07-.ء-.ع.7--.ع....-؟33ع7+،-ع....،.-77.!)ث!قئ-3الب!موفلى

للنفخالبدايةفىاستخدموقد.السنةرأسعنلاإعلانوتستخدم،الوعلقرنمنتصنعنفخأداة

يعلنكيالمراقبويستخدمهالعدو.خوفلإيارةأو،للحربللخروجالناسلدعوةالحربوقتفيه

ينفخكما"،السنةرأس"يومويسمىسيناء.جبلمشهدفيالبوقلصوتاستمعواوقد.قريبخطرعن

رأسفياليهودىيستمعأنالضروركطومن.اليوبيلسنةفىيحلالذكط"الغفران"عيدفيالبوقفي

ويرىمرة.مايةفينفخونالمعبدفىأمأ،للشكمنعأنفخةيلاثينينفخونولكنهم،نفخاتلتسعالسنة

اليهود.ضدمؤامرايهويوقفالشيطانيبلبلالسنةرأسبوقأنالقبالاه"11

-.عصلأ.-7.-7:-.:..ع:..007..0+-ل!-+7."آ-.بم:خ---نمع.7---.إ..7:..-ع7-.-.:ش..عبرع:في7ة.-:037.-7.ع.:برةة7.؟خ--!ع.بر!...7عخبز.إ.-.إخ.!!...."نمبر03ج-ةعع.-.7ة.-ع7-.عنر--%....-:7::-...خ.-ش-اش.أإ.لىأ،طت!..)ئنمفدبر؟هئمفريم-.ئمدر

أيةنوجدلاأنهيبدووفيما.اليهودية.الثقافة.على:كثيرآتأيزتالتىالقديمالعهدأسفأرأحدهو

التي،والعروسالعريسوأهأزيجالحبأشعارمنمجموعةعنعبارةهوبلالسفر،فىللربإشارة

إذ،مختلفرأىلهكأنعقيباالرابيأنإلا.السفرهذاكنزالبعضحاوللهذا،الرقصيصاحبهاكأن

الأنشادنشيدولكنمقلسة،المكتوباتفكلمشهورآ،يومأكأنلليهودالأنشادنشيدإعطاءيومإن11ق!:

هيبلدينوية،أشعارآليستالسفرفيالواردةالأشعارأنعقيباالرابىويرى"الأقداساقدسهو

لسليمأن،السفرهذاالتقاليدويتسب.الربوبيناليهودجمأعةبينالحبلعالقةيزمزاستعارةمجرد

شؤونكليضموأنه،الربخدمةملايكةأشعاربهوضعقدسليمانالملكأن"الزوهر"كتابويرى

مستقبلأ.يحثسوفماوكل،والحكمةالتوراة

قراءةاليهوداعتادوقد.للخلاصتأكيدإنهاعلىالربيعأيامالمحبينلقاءتفاصيلفسرتوقد

سيحلوالذىمصر،منالأولالخلاصذكرىفيإلىييشيرالذي"،الفصحاعيد1فيالأنشاد"انشيد

المسيحاني.النهأييالخلاصأيامفيه

بينالعلاقةفيالمثاليةالإنسأنيةللحياةنمودتجآباعتبارهاأيضآالأنشاد""نشيدأوصافتفسيروتم

اليهودية.الأسريةالحياةعلىواضحبشكليؤثرمما،للقداسةينتميأمرآواعتبروها،وامرأتهالرجل

كا037-73ءكا.عص+.س3-ص-ع..-.ععبربر..ة.إ.إ-*"-عء؟.:ة.-ع.-:ع؟13.:.يمخ-...":.ع.خ-7--.ج.-ع"نم.فيع"/7بر-..ع!عخ-+..بمنر-::.ة-..%.شع-3عع"ع7...-كا-.7.نر.7"--:...خ...-،+..عش.-37007.ع7--"ع.ع-ع3ع..3أهلنية)عفلهالي!كل

يساوىوهو،الأولالهيكلفترةفيتستخدمكانت،الذهبأوالفضةمنمعدنيةوحدةهوالشيقل

شيقلنصفالربوصايأيعصىمنكليدلمحعبأنالصحراءفىاليهودالتزمودديتهريبآ.غرام207

تلكذكرىولأحياءللمعبد.شيقلنصفمنهمواحدكلؤقبفلسطيندخلواوعندما،للربيتهبمة

المعبد.ساحةفىئوضعالذكطالصحنفىشيقلنصفوضعاليهوداعتادالوصية

...........!.......ع.ع3.إع.ع-77يرش:بر.ع.003--ة؟.07لآ7ش:-.أ.7:.ع30007.-..7ع.7لا-.-:.3.ع3:ع7.ع:ع..ص..:..7..-.ع-3".3.-7::.ع.3ع07.-..3.لا7..ع!ع7ع"3-..-ع3.ع"خخ7لا:00033"7ة..-بز07ع7ع.ع..عإلا...3.--..:-.-.-آ.لاكا."--..كا7ع.3-.ع.-.جآ!ؤعأممدز-شيمو-

3عخ-.نم.ة.:-.ع7:./...خ...ع.م.؟ع--3ش7.--عج-.....--..-.ص.733..خ.عكا.......--..-ع7خءعع7

أسماء1111ا"يفيه،الثانيةالكلمةوهيشيموت،بالعبريةويدعى،التوراةاسفارمنالثأنيالسفرهو
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سيدنأوميلادفيهاوعبوديتهممصرمنإسرائيلبنىخروجيروىلأنهالخروج"11بالعبريةويسمى

إسرائيلبنيوخروجالعشر،مصروضربات،يهوهلعبادةودعوتهالعليقةفيلهالربوتجلى،موسى

يمالعشرالكلماتأوالعوصايأوإعطائهم،والسلوىالمنوإطعامهمالقلزمااالأحمرالبحروعبوهم

الذهبي.العجلعبادةوقصةالاجتمأع"."خيمةوعنسيناءجبلفيالتوراة

منالأخيرالجزءكتابةبينمافترةوهما،العهدينبينمافترةفيعاشتيهوديةجماعةوهم

والذينالأحبارمنحاكمةطبقةمنالجماعةهذهتتكونالجديد.العهدمنالأولوالجزءالقديمالعهد

والملائكة.والجزاءالبعثملر،المقدسالكتأبشريعةفيوجودلهاليسالتيبألأراءالعمليرفضون

عندالتلمود.فيوردتكماالتوراةفيالصلاةطقوسجاعتفقط.كدعاءبهاواحتفظطقوسها،

الصلاةلهقذموجه،أكملعلىوالصلواتالقرابينلهوقدميوم،كلإلهكأعبد11:الكاهنيقولالبابليين

ايثهوبينبينكسيكونعنديذ،تفعلماعلىوستثابالبخور،تقديممعيوم،كلوالسجودوالضراعة

11.الذنبعنيكفروالصلاة،الحياةيطيلوالقربان،الحظوةيوئدالتبجيلإن،كأملايضال

الساعةهىالصلاةأوقاتفكانت،للصلاةمحددةمواعيداليهودوضعفقد،الصلاةأوقاتوحول

ظهرآ،عشروالثانيةصباحأالتاسعةالساعةأي؟اليهوديالتوقيتحسب،والتاسعةوالسادسةالثالثة

فلقد،كانأينماويصلييتوقفأناليهوديعلىوكان.الحاليتوقيتناحسبالظهر،بعدوالثالثة

الدينية.الواجباتسقمدرجأتأرقىهيالصلاةأناليهوديةالديأنةاعتبرت

الصلاةعنالجميلةأمثالهمومن،الصالحةالأعمألكلمنأعظمالصلاةاقالربيون:قال

يتاسفوناليهودمعلمواوكانالحديد،منأقوىبسياجبيتهيحيطفإنهأسريه،معيصليمنأنالعايلية:

.اليومطوالللربيصقواأنيستطيعونلالأنهم

فإنهسجودهفيالمصليمكثوكلما،الصلاةفيالقصوىالخشوعحألةعنيعبرالسجودكأن

السماء.فيالعظيمالربأماموالخشوعالصلةقوةعنيعبر

وكانوا،ويسجلونيركعونووقوفأجلوسآيصلونوهموالنساء،الرجالعلىفريضةوالصلاة

لزيادةسيدهأمأمالخادمكوقوفقليلأ،الرأسحنيمعالصدرعلىالأياديوضععلىيحرصون

حدد.وكتفهعلىالشأليضليمالوضوء،يشبهالذي،اليدينضحسليكونالصلاةوقبل.الاحترام

الأولالملوكسفرفيجأءيم.الهيكليكونإلىأنيجبوإنها()القبلةالصلاةوجهةالمقدسالكتاب

بنيتالذكطوالبيت،اخترتالتيالمدينةنحولآبايهمأعطيتالتيأرضهمنحوإليك"وصفوا88،4/
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.القدسهياليهودقبلةكانتوهكذألإسمك"،

زأويةكلفي،مربعأومستطيلأبيضنسيجهوالوضوء،بعدالمصلييضعهالذىالشالكأن

بالعبريةيشمىزرقاءوأربعةبيضاءأربعة،الخيوطمنأهدابيضانيةمنمؤلفةحليهزواياهمن

وأفضل،الأزرقوالخيطالأبيضالخيطبتمييزالفجرطلوععلىللتعرفرمزوهيصيصيت،

الكنيس.مجمعمعهيمثوبةالصلاة

07ع7-777"عخآ.3-3ع:3373ع3-.خ!77.ع-77ع-.:نمج.ع--بز733خ.ء-و3ع.33عععةلأ-.-7ش703!ىجبر.عص!ش7علىكا7333/.؟.-:بز07ع073-.77خ--خةنم07ع7خةش"-7-ش:03"خ%:-ع.:بر!--لا7عفي-خخصعلا؟نر.ج.7:ء::-3-3!ع7-:7777!ى7707عص-:-"077!ع7ع"-عع:3عع7--77ع-33ش.377-ع7علاجمب!!%.%7:ئ!ءدعمنلأة

لأنهم،لأبوابول71اغلاق11المشنا:فيعليهأ-.إويطلق،7الغفرانعيدفيوالأخيرةالرابعةالصلاةهي

الأورشليميالتلمودفيأماالسماء،ابوأبفيهتغلقالذكطالوقتفيالشمسغروبمعيصلونهأ

تلكفيبالمصلينليقومالطايفةحاخامأوتقيكهلاختيارويتمالهيكلابواباءغلاقبها!يعصد

.للصلاةالمؤديةالجماعةتوبةالواعظأوالحاخاميطلبالصلاةوقيل.الصلاة

ءإخء.ى7..7ع.ع.77برء-003ة:...7.ش7عع07+.ء---7+7-7ع.73-سأ7؟خعنر0007.ير-:ض7ج7بر..ا0بر:.،.77:"3-.اةة،:-ة%س7نرء):لأعخع.:!.إخ-:!.ء،أ--.ء7.ةفية..:.3خخ،ةتر؟عخخ.ؤبر-آبر:-خ.قينر7يزخ0بمء7.صأخش7ء.-.:..:-بز.%ا.ةش%خ:/.:7-ةبم.-:ة-خس73ض-.!3ع37كاإ.خيمع.!ء.خعع:.ج.بز.---في..:ب.7.عآعشبخ..خع-77--+-37:3ء-ععع7-ع7.ء،-3بر..-7703-......سع.ع-.عء.7-707ع-7ع--ع--بمء--...7.-.-.؟-7!فكخلافنبنقي

كاملعنمسؤولاالزوجيكونأنشرطعلىمهرها،منالزوجاءلىالزوجةيحسيفهحقوهو

التعامل.خليسخسرهاوالفايدةمنهجبىسواءالملكلهذاالمأليةالقيمة

..س-.-بر+..ةة-ء."-دص7كا:7بزع7ءبر.!ء!؟ء7بز3بر.خنر--لإ.س7.ءعيم،ءش.خقيععيربز(؟خخضبم.يز:ير7ز:.سى!،ع..-ءس.----خ7صءعنمعيئصع!-!،-ةءعأخلأء.بز:قي:كأةلأؤ!ئرخخ:ير:بمبمفي7ةخ/بزفيتروكأظ.-،صبزعخءقيء--بم7؟ءة.قيبمخقيخ7خج..،تج-بر733"ء!خبزخ.حن:..:-خ.خع.بر،ةإبر-خ.!،-ءش.--س.ء.-خ::-خ7؟---!،ععفي.ءخ7:ع:7ع،.:-،..ع-ىع.7--/ش.07.عع-7عدةة-ءشخءة07-.!-ع-3-ش-.عخعءتر..--ءدع..لاع.لا----ع---خ

ىكا.ع7،.7-خع-ءخ3-كا-ع!7-7-ير-ء-/!يرعخس3عةسبر!.ة:برخ77برصو7س/بزجءتر.نر7شيئ77ير؟+في-أكأبمجشفىؤح"ةة؟يئ3بر!خبمبزبنبرفيترترتربز:شبر3ؤلآبرفيفيب.برأ.إإءبنيريخ3ص!فيقيبز%كاشيمقيفي-.،:إخءخع.3نرقي:؟خخأ!نرترقي؟ل!رنرقي7نر!بر-ع.نرشة:-ةغخ-بزبم:!7يركأبمبرنربر-:بر7!.نر-7عأخء.خء-ععأفىء.:عإة--خ؟ع؟-.:.-ع---77ش؟.ءير7،خ--3ىيزع:لن!آ!افذ!تأأ-ضقضافبن!ء

هناكليسانهمنالرغمعلى:الصيصيتشرايعفي(ميمونبنموسى)الربيالرمبأمكتب

نأالتقيللرجل-لافإنه-الأهدابيصيعولكيبه،ليتديزطاليتله!طصانللرجلإلزام

شرأشيب،عليهتوجدبغطاء،متديزآيكونلأندأيمآيشعىأنعليهبل،الفريضةهدهمننعسهيعمي

للغايةكبيرلعيبوإنه،للغايةحذرآنأنعليهينبغيالصلاةساعةوفي.الشريعةهدهيميمحيى

الأزرقبأللونصوفيةخيوطمنالأهدابأذن،متديزينغيروهميصلوأانالحاخاماتلتلاميذبالنسبة

ذوقاطان()طاليتبألعبريةيسمىللصلاةصغيرشألاريذاءالمتدينوناليهوداعتادو!دالسماوى،

يطقلذلكالطاليت،هذأكذلكالصغارويريذينهارا.ويرتدونهالأهدابفيهويصعوناطرأفاربعة

للصغار.صلاةشاللأنهالصغيرالصلاةشالأىفاطأنطأليتعليه

كبيرصلاةبشالالشحريتصلاةأثناءبلتدئرالمتزوجونالبالغونالكباريقومأنالعادةوجر!

هناكليسالليلأينهأءوفياطرافها.فياهدأبأربعةمع،والصوفالحريرمنأطرأف،اربعةدى

.الأهداببشأنالزام

بعمليقومانأطرأف،أربعةمنردأء!يريذىمتديهوديكلعلىينبغيالتوراةلتعاليموفقآ

السماويالأزرقبأللونصوفيةخيوطمنالصيصوتيصنعالرداء.اطرافعلىصيصو!

)يخيلت(.
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وذقاطان()طاليتبالعبريةيسمىصغيراطاليتاالصلاةشالارتداءاليهودالمتدينوناعتأدوقد

بنموسىالرمبامكتبولقدنهارآ.ويرتدونهالأهدابأوالشراشيبفيهويضعونأطرافأربعة

11اطاليتلهيشتريأنالرجلعلىإلزامهنالكليسأنهمن"بألرغمالصيصوتشرايعفيميمون

يتوجببل،الفريضةهذهمننفسهيعفيأنالورعللرجلينبغيلاولكن،أهدابلهويصنعبهليتدير

ساعةوفي.الشريعةهذهيقيمحتىأهداب(أشراشيبفيهبغطاءمتدثرآيكونلأندايمآيسعىأنعليه

يضعونهدياردونالأحبارتلامذةيصليأنكبيرلعيبوأنه،للغايةحذرأيكونأنعليهينبغيالصلاة

عليهم.

.-ع.3ع:+3ء:-.--.3.-..لأ-.ع.ص!خ.عع.70.3ع.:...007ءع..7في!7--ع..؟شع---.-:-لاع..ع.-:خعع.7بم،7-ع-.-برء3-..ع--.خ.ع.ش.ع-ع..ة.7.؟،000007.ش....-..ع.-شكا!المملأة.-3كاإشالأ3..ط!يتء

أثئاءالمتديناليهودكطيرتديهوالذى.بألأهدابنتتهي7.التيالأربعةالأطرافذوالرداءاسمهو

يثابهمأطراففيأهدابآلهم"ويصنعوا:التوراةفيوردحيث،الأهدابفريضةيتفيذأجلمنالصلاة

فإنالآنأما،الرجالمنفقطالمتزوجونالرداءهذايرتديكانالماضىوفي".أجيالهممدارعلى

زخرفةللطأليتيضعمنوهناكأيضآ.يرتدونهعامآ(أY)"التكليفاذسنإلىيصلونالذينالفتية

له.العلوىالطرفعلىوالذهبالفضةبخيوطمطرزة

..ع..-...لى.ة--....لا7.--.عع7.ءبرع..ص:7.لى7--".ع-..و%لى.-.ة-7كاكا....ع.--.---ع37/.0/.-ع..3:.لا.كا."..:...-ع7-..ع..؟لمإ.-3-.3كا7لى.07ع-.ءة..:..ع.-بمفيببنيإ-يزىء.)الضبلكرم-طهل

بعدعليهيتوجبولكنفيها،تنجسالتيالمدةنهايةفينفسهيطهركييغتسلالذىالشخص

عليهيطلقالفترةيتكوخل!طهاريهكأملعلىيحصلكيالغروبوقتحتىينتظرأنالاغتسال

7اللاوى)سفر.يومطبل :.)ii

ء.لا..،....-.ة.لآ-7-ع7-7ع0007--.ع.37-%ع.ش..-فيع..عع:.-.عع-:7ة؟::7.77.-ة.!7.ء.خ.-خ---ع!ل!،:--،3ع......ير3ع.:7بز7::نربتنحكه!ىث!/إ!ب!طن!:.ظ!ةبطبيئ

07،-عكا-ع...ع.-..:ع.برع!.-03ة..7!عش-...-ء.:-ع.37:خءة-خة.::ش.-عكا::نر-3.--.:3ع-.73----سس.-7.-..خ..--عش.7:لا3.-بز7.:......لا:ل!؟؟-.07.آ.003-..صخبم20.7-7ةلى707كا...--..عى.--.عع.خ-7-ع.ع-.-.7؟كا7ى.7

لهيجدونلامطلبكلنهايةثييستخدمتعبيروهو:يقفدغهأوأيقومامنالماضيمنصيغه

وهنالكمعلقآ"،السؤالاليبقىبمعنىأكطالتعليقاأهوالتعبيروخلاصةمحددا،اومقنعآجوابآأوحا6

لهايوجدلاعندماطكو،تعتبروالمسألةايليا"،عليهايجيبالمتعلقاتهذهكلادعواا:يقولاخرراى

شا!.حل

-ع7كا...ع----.77لى.-.--.--..-.ع.-...007.-ع.-ع.-..7--.على7ع--.-.صسلأ؟....-./.-ءبر-!ة.--كاء.لا-.في--....لاس-.لىيم--.-عقىصشلا2.ء2....-.77.-....س--؟.3عكاكا.ع..-...لا.-7--.-3ع..--7..-./77..عكا-ع-ع...-.71..-ع...كالا.3.--0ع-...-كاس...ع.ع.7إ.--+-3-+70س-"،عم-،..بر--....-3لمكأعءعنر!77-.لى.ء...ع3.طغففاة

.037000007ع....،7.ص03ء!-.:.......ع-3.كا..-..7ع.7-.3----..--كا-صء..:.....ع7.--3-..ع.غ.7-بهرلإ.ء-7..-...-....-..-.ع.-...+-.ع-..-....؟بر+/.:-7ع..-..:2:-7---..+.-ا-3--0707+---.-.ع-/..ع،ء-7......كا...--س-7-7!.......3ء---.-"7.لا-.."...+ء،-.?ل!ء---م/..-.ء-ع03.-عص-...--س.4.4-.-...7--.س---0ص.ع07..00ع.ع.7.--.--.-،---ا3--..علالفجه...-لا..صع..ع7

شوفار.البوقينفخهاالتيالمستمرةالنفخةوهي

-..:-0003بر..ىعقي.-..-؟-ععع7-كا7في.-.:..لا%.برءع+:.يزع؟ع.؟ع-ء...73-س.....7-7../70ع.:....و:.-.-ش-2.بز.بميم..ء-3؟قيكا.ة.:ض-ةبر؟ةةة3ةفى.نريمءلاترخيزءنرقيكأ.تر.فيفيفينرفيت:إة:..لأ.ةإة.نم7نرة.3أنرج-خ%%.سبزش.نرة."فية-عضلاش.جة-لم.سخ.7لم..3خ.ة:لا.7لئ.ع..-7"خ:-.7؟.!ةيرفيبز-:،خبز7فيةإ7.عقي3-:.....ءظ:-س.تر.خ-،لى-.قيقيئرفي.ير!:.تر.جب:ة:-.ة-فيفي-أة-ةةايركا3-.عش7.:جبرء-؟شد-.3يمخظثيقبن!!.ؤ!جمبمص

-.ى.ع7.ء-.:"--،.خ...-ع.ةع.2-002ءص-؟.ء..في.:.لا.بم.؟؟،--؟.-..ء.!:7---.عة-.ة7؟..ع3.::أ.ة!-به!ء-ءة...-.:-ججبر-لابر---تم....-لاةع..ء..؟بر.7؟آنن.:خا.؟ء..!.ة:قيخ..-ء.نرش.بهيمبر:في:-ءيز/بر!نربر-7.لمبنتن.3-ءصشج:إ--.؟.ةفي.فيإجآ؟دبر-:!:..--ة.سة.7إعيرير؟،-..،.إة.لم

.-ع+ء..ء.!*.ا.،-.-ة.عصع07ء!..ءش.!-ء.،..صأ-س-ة.سسج-.4.؟.عبر!..-؟.ضؤ--قى:.ش-.:آ-،اش،سكاس.ا،-شقي:3"./-كأع.......ةكابر.-لا-لمع:4ءص.يه!.كا+.-4..:..--...ءصصء؟ا.إ.ء.س.ص...ع،ير.ج.-...-.---لا....سع.صص.فيج.ج-.لىج-س...-.ع3.-،.-.-2.-!اليممسيرزر-.

-؟-.3ء.-.ع---لأ.-3+..-!ة.3-!307ص+.وقيلم-..--.ع.-.-"-الإ.:.لا+آ.لأ..2.صءصفيفيص2بر-.كفرس./بر.يخ.ءيخ....-!،--ةد-.قي3.ة.سلاة:؟:-+-لاء7-.خ-!،خ4خ.7!ج--خ..-.:ةء..-.:.قي:!..؟..ش،..كاس-خ!..كا.ىء-.،

افترسهالذكطالحيوانلحمفقطيتهصدالتوراةانويبدو.الميتةلحماكليحرمالتوراةلأحكاموفقآ

المتأخرةالهالاخاوفيالمشنالغةفيولكن.ميتةدلالةبنفسجيفةكلمةجاعتولكنطاير.اوحيوان
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جسدهافيإصابةلهاوقعتأوالمرضأصابهاالتيالبهيمةعلىللدلالةأيصاعآالميتةمصطلحاستخدم

لنأنهعليهيبدوأنهإلا،ذبحهوقتحتىحيآيظلالذيالحيوأنعلىللدلالةوكنلكمويها،إلىأت

وقد.ميتةتعتبرحالها،مللعفيهومنيحيالاالتيالبهيمةالمبدأ:هووهذاذلك،منأكثريعيش

الميتة.مننوعآسبعينميمونبنموسىالحبرأحصى

مثل،تناولهالشرعيحرمطعامكلعلىللددعةمبينةالمصطلحيشيرالدأرجةاليوميةاللغةوفي

ذلك.شابهومابأللبناللحموخلطالنجس،الحيوأنلحم

حالمع-.دع-.

يعتبرفهوالمعبدإلىوالحبوبوالمحاصيلالفاكهةمنأعشارأوقرابينمنالعواميقدمهماكل

بلالمعبد،مذبحأوخزينةدخولهعندفقطمقدسآيصبحلاالطعامانيدعنيسه...يمكنلامقدسآطعامآ

أوالطعامباقيعنيعزلهعندماالمعبد،إلىصأحبهيكرسهالتياللحظةمنذمقدسأعيعتبرأنه

المحاصيل.

نصيبمنيكونماومنها،الكهنةإلايستهلكهالاالمقدسةالمكرساتهذهمنأنواعهنالك

يتعلقما،التامةالقثسيةلهاالتىالمكرساتهذهومن،لنفسهالمالكيستهلكهآخرنوعومنهأاللاوى،

الحيوانمنالمكرساتهذهبعضأمه.رحممنخروجهمنذمقدسآيصبحالذىالبكربالحيوأن

مسهإذاللنجاسةيتعرضالمقدسالطعامإن،القدسفيمنهاوبعضالمذبح،فييؤكلماوالطعام

إستعادتهيمكنماالمكرساتهذهومن.وعقوبأتجزاءأتذلكعلىويترتب،النجسةالمرأةأوالرجل

والمحاصيلوالقرابينالطعاموالأحكام،الأنواعبأجودمبادلتهأوقيمتهعنبالتعويضتكريسهبعد

وشرحتهوالمشناالتلمودنصماحسبوأسعة،وشروحاتتفضيلات،المكرسأتمنوالفاكهة

أالجيمار

7،ل!-خ---خ-..-.---.ء--خ-ع..---.-07كاءعجء-.7.ع:عفيعع..نرعع-73--في7ع7؟7.ع03.-ع.ع-..-:--).-.-.:.----..-خ.ع00007:.777عبم.ععع.ع.ع-خع7ععةعع3ع.-عععء-ع7ء-خ7-.نر.ع.ع.ع7ع.-7.!...س.--.-.-.---...خ.-7-.7خعععع:ع:--073-3-77الخثنئأ)جممطؤم

احيانوفي،أنوثنهعلى..عيدعلعععنصعرفاتالأحيانعبعضفىينصرفوالذىالجئسمشكوكوهو

وضعتوقد.التناسليةاعضايهبضموريمتازمنهؤلاءومنالذكر؟تصرلمحأتيلصر!حردع

والواجباتوالميراثبالاختلاطفيماحتىالنوعهذامعللتعاملمحددةقوأنينآأليهوديةالشريعة

الدينية.

007بم.7-."37ععخ.7ص!نر.:ة!.!..7ع..ع3..ءع-ج307-ع7737:7ع-ع77:7ءعع7.-.-.--07ء7.-":خ...!..37ع:نركأ.7ع:..-07ءة.خع7ء3.7ععع.7ع.7-ءع7-ع377737ع7ع007ع7ع7ى:7-..3-.....إع:.".3:.077..370-أ-!)الظهؤ.ج!ذفيت

وتدل،والأطعمةوالأدوأت،البدنطهارةأحكامعلىيتشملحيث)المشنأ(ابوابأحدطهوروياتعد

ألاشئعسأل،المقرافيويسعمى،الطهارةبهدفالماءفيالأدوأتاوالإنسانجسدغمرعلىالمشنالغة

الكاهنوكان.نجاستهمنيتطهروبذلك،المياهموضععفيأوالعينفيجسمهكاملبعمرالملطهرويموم
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طقوسفيالتطهريفرضكذلك.عملهأينهاءمراتخمسالغفرانبعيدالخاصاليومفييتطهراكبر

الللمودفترةوفيالماءفييغمرتنجستالتىالأدواتيظايرأجلومنوالمتهودة.المتهودعلىالتهود

شحريت.الصبحصلاةقبلالتطهراعتادواالذينشحريت"طوقلىالفجرفيالمتطهرينطايفةعلىاطلق

.الصلاةقبلالتطهراعتادمنالورجمنمنهنكالحاليالعصرففيولذلك

007ع77عع.ع.علاج..0730003-7-.00:7:ع3..عة...ش.7ء-07..0ص..--3.7.عع-"..:-.7:7.ع..7...إس."-.إع..::.....7-.شلا.!3ضع!.-+../ءل!"..7".-ة..7.ع..،7.ة-7.ءهـف!؟"+!أجنيجبقنن!-:أ.!وعملأعطيئفآه

الللوثعدمهيو"الطهارة"الطهارةعكسوهي،والتلوثوالقذارةالرجسانجاسة"كلمةيعنى

فيالطعامأوالأدواتأوالإنسانيعتبربسببهاأوبهاحألات،عدةالتوراةويؤردوالقذاره.والرجس

مسإذا،التوراةلأحكامووفقآ.التلوثأوالرجسمنأيآيبدىلاظاهرهمأنبرغم"نجاسة،حالة

يعزلأنعليهحيوانجثةمسومن،أيامسبعةلمدةالجماعةعنعزلهووجبنجسآأصبحجثةإنسان

المساء.حتىالجماعةعن

منمخصصةمياهرشطريقعنبهلحقالتىالنجأسةمنيتطهريتنجسالذىوالإنسان

فإنهاالنجاسةيتتقلحيثالمعدكط،المرضحأمليشبهالنجاسةوحامل.المغسلومنالطهارةالأماكن

منأيضآتنتقلقدولكنفقط،مصدرهامسطريقعنالنجاسةتنتقلولادرجتها.وتقلضعفآتزداد

بعدمعين.على

اليهوديةالشريعةحدتوقدبها.يرقدالتىالحجرةفىالمتواجدينبجميعالميتنجاسةويتحق

أم11هىالقتيلأوالمتوفىجثةفإنالمشنا،حدديهاالتىللمصطلحاتووفقآ.للنجاسةمختلفةدرجات

11.الثانيالنجس11ويليه"،الأولالنجس11يكونالنجاسةعنهيتلقومن"النجاسةكبائر

وهوالمشناكتبمنكتابلهاأفردوقد،ومتعددةكثيرةوالطهارةالنجاسةعنالمتشبعةوالأحكام

.الأخرىالمشناكتبفىمتفرقةيزدفإنهاذلكعداوفيما"،الطهارة"كتاب

طأبعلهايعدلمالحديثةالفتراتوفي،الهيكلخراببعدالشرائعيلكعلىالحرصتناقصوقد

اليومية.الحياةفيملموس

:...----.-7-ع...قي.فيع--7:-د-07ع-:.الىكا؟ء.-..بز2ير-و-.-.--:-.7..-...-!؟-7.-.ع:..+.--كا.ع.كا.:ع007.:-..-.:؟.ة:يمشخ!.عفي:--لا-.---.قينربر.يم:علاير،؟-.-.-برخ:.:خ:خعخش7:.عإضلى-ع-خخش:ع:خ!بر.برأ"..ة-3ع؟-ؤنرآ7!بخش*-ع.-.؟::شخيرع!فت!قي!!يرإ+!3محننفي..7.خ-!أ!يس؟3آ/ها-جم!ء.

./007:2ر!7-ع-7.-ل!بر.-.7-عس؟3.ير...يز03+أ-عع7ع/-:-ءة.خ7يم7كا-ع-.-لآكا.لإ-/لىقيلى.خع.س:ع:ى..31-خس.في.لإ.بز-خ؟:؟كاقيةيز.-دلىنر:بنتر،.:."إ7%يرلمخص؟تجبنفي.:عفي--قي%-.ص..-%-كا-في.:/.يز.:7:بزخكا.فيعت.47لأبزص3خ.-جترفيءخ..لى:).+.قي...:ةبربنبر-بر3،بزإش:قي.لآبخ.ى.ببزة..ة.خشبمقي-نرإ.إتيخبرة!!ه!خ3ع3قي.ششنم.!فيبزعع.7.-3.-ص.-.+سء-؟ل!ء7-.-.-كا-..

::معنيينعلىالد!ةفىالاسمهذايستخدمل،المتجاهأوالجاهلالمصطلحهداويعلي

المتعلقةوالأوامر،والنجاسةبألطهارةاعلمتعلقةالقوانينتلكويهمليتجاهلالذىالشخصا-

والمتفقهاالمتعلماالحبرنقيضوهملهم؟تقدمانيجبالتىالهدايامنوالكهنةاللاويينبمستحقات

الحكماء.يلاميذمنالنقيضعلىوهوالمثقفوغيرالأميالرجلب-

..-كا-27+س...ة..--307-،7ة،كأ2.؟.---،ع.-4..7-.---س--....ى:..+-7.ا:..ع-ع--3:صبز..---غ.-7-في:..:-7؟.لا-لأ.آبز..:يزء.فيصبزلملأعبرخ...خ:.في-..!إ.أ:.-نر!....-لاض.::7،لاء2ا.-.-ع.:شخ.في:ف.ش-.خلأ!-ش3ة.ة3فيفي:خترخ.+-/.:ة.-77د؟أ+بزلا-03-.7:.برضةع.+-.قي...3-.--كأ.ع-في/77في-خس:سلاخ.لا3..0-.ة..-،--لى::يراع.ء-خش7خةع..بر/2.ص2.-لاة.في7-700؟7.بز.:إ:"س7ة-.ا3ء.ء0300000%0000...0ء-:ة-.-ع.3ة.خ.:.:7كاخ7برع.3-عكا07/!لا،07/.!

؟؟ءصص2*...خءفيخ-!-.ء.سء.3!ى--0،77-:قي./-لأ..سا---+3003-س.كا.م7ع347،كا-كابم،+سة-.ء-!7-07-ع،--.--!4لأءص..كأ!.-/.-..لآيرصيزة%+آش/برنر؟،؟..برترخلأفي.؟ت،.:ة؟....:سعقية-خفيبر.-صشؤ.ء700،3ينإ-تن--3تمة.ء../ة.د::ججبربر؟خ.ءبرتظ..:كاش!ةؤة،.3.-/::نن.-.لاير...7جء:ع-.:.!في/!.كا-ير:-:-يرع.-نمء-...37-:--خ-س.-:-بمبر-ةخ؟ةكأبر--ابرصة.ص.بمع،3.؟."!-!صة:بر!ن!!ئ!يخي

ع.-.-ص3كا--سء.لا33--.ء..ءشلم.جلا0/2-،+.ج:ء7؟-..77-..-..ء.+س.-..!::،.700.7-..--.؟.....--...خلا-3-و.--،--.-7ءء.س7--ع.-"...001ع..-.-../.ة3،".-.?.-،ص-س.ةفي!.ء.ر.خ3سكم-..؟،ب..ء.،..رؤى-..صص3.كاا.كا---:+طكا3يرع-.
..ع.-كا.+..ءقيعح.لم23ءلم3ء،.-ضةكل3لالا.7تم.س:صءترقي!بر7ج!بر-لم-..ر-3ء.لا-ب؟صص.ش.ة:-يىىس.ءص.؟3--،2.،لا.ءلا-.:7-،-.7ءص.س.!.ءصكا--،3!ص!س!".-!..-.+س*،-ى%ش+،.ء-4-/-ص..--!..ص-س.--!.،..،.-.،2.ة!...ء--

7كأير.ر:ء.آلم3لأ7./بربهبميزبمر7بزء،ا-!!ء++،كا..س.كا.كا-..ص7كا---+---.+.ء-3.سء.ع!4-.-:-/.و!ء.في:!.-ة..ء....فىنم..قي.-صفينم-./!:؟74ة؟قي.س..سءلمإ..بز؟-ء-000317.-وص،!...لا..،.بر..!شخ..يم..بر-علاى/..-.!.ع..-..ء...3...ء-.ء.-.،؟خ.س.بهرء-..ةلأ..فى7*!.!لءلاكا

-.كالاعى.-ع.،.-ء.*ص!-ص.كا-..!خ.ص"-عاءسبر-كالم/-!-...-.و.و.ء--ير"،خ..ة...-؟-!:ص.-..-كأ-..في-ةا7.س!-.ص....يريمء.!.+ير.:"3.ع.--...7.!:.:اةفي:؟!!7!--....-!ير-.قي-ص...،ء.-/،.!ع*---:عو:،،--./..سص.-بر.ء.ير.*-ة،.ء.عس+.-.ء!سش.-..3-+ص.و.!.+.صكا--س

-ء..--صفي.ء.-!ء.--7.ص-ص..-؟-.-.كا-:-ير737..كاص-؟..-..7.عع...!..--م..لاض...س--..--ج..-.---.+---3!سء.2-.ص.7-.--.....صف:3.-..?..ةلا%77ش23ا-.-بر:ءخ-؟..4..-لا-س-لا-.يرص"-:ةخ:-:في-.:.--إ.بر-س.-:خ-.---/-لابرع-ة:لى.!-.:---ى-4؟..!قيلأ:قى..سس!برخ-خء.ة%شس...خبم-.ص%-...ء-لاص.!.

،الواجباتأوبألحقوقمنهايتعلقمأسواء،العملوربالأجيرالعاملبي!العلاقةالللمودحدد
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وشرايطها.العالقةأجتراممنهماكلعلى،الطرفينبينعقدبمثابةهوماعملتنفيذإنالتلمودويعتبر

"من:إقامتهأووجودهمكانفيالعمليتظمالتيوالعاداتبألأعرافأثتزام:العملربوأجبات

يعتادلمالتيالأمأكنفىأمامتأخرآ،الانتهاءأومبكرآ،بالعمليأمرهمأنفعليه،لخدمتهعمالأيستخدم

العملعلىيجبرهمأنالعمللربيجوزفلا،متأخرينمنهينتهونولامبكرينالعملعلىفيهاالعمال

برفعلى،الطعامبعدوالحلويأتالفأكهةأوالطعاميقديمالعادةاقتضتإنالمعتاد.منأكثرلساعات

التقليد.لذلكالإمتثالالعمل

وليسما،لحادثالعاملتعرضحالةفيعندهيعملالذيالعاملحقيراعيأنالعملربعلى

يتفيذهمحالالعمالأجوردفعالعملربوعلى،القانونيةالعدالةبحقوقيطالبأنالعملربعلى

يؤخرأمنالوتتية:كالخطيئةعليهيعاقبفإنه،عليهالمتفقالوقتبعدماإلىالدفعتأخيرإن.العمل

1)الأحبار(،التوراةأوامرمنخمسأيخالففإنه،لعاملالمستحقالأجر 9 1،.)r

يجوزولا،أجرهمعنكتعويضللعملتسخرأنيجبكلهاوطأقاتهموقتهم:العمالوأجبات

العمل.فيوالحيلةالخدأع

يعملكانبينماالأمور،بعضفىرأيهاعطاءمنهطلبأحدهمأنالبناء،أتأ"11يوسفعنيروى

طوالمستخدملأنني،النزولأستطيعلا:يوسفأجاب.منكسأطلبهماشيءالديا؟السقالةفوق

لأنها،عملهوقتمندقأيقحتىينقصأنلهيحقولاله،ليسوقتهبأنمقتنعيوسففكانالنهأر"،

العمل.ربمنسرقتهايمكنولاالأجرمدفوعة

إعتاقه.فيالنيةتتدخل،الحألتينهاتين

بالكسل،يوصفونكانواالنقايص،بمخللفوموصوفةمحتقرةكانتالأرقاء،العبيدطبقةأنإلا

غذاءيستحقلاالعبدلا؟حرار،واحدوبقييشعةالعبيدأخذ،العالمإلىنزلتالنوممنمكاييلعشرة

العبيد،النساءعددأزدأدوكلماالعبيد.منإخلاصلا،مخلصينغير،بأنهمالعبيدويوصفمعديه

منالعبيدمعالفسقحيأةالعبدويفضل.السرقأتكثرتالعبيدالرجالعددأزدأدوكلماالفجورازداد

الشرعي.الزوأجعلىالنساء

القماطاتعبذارتدىوإذافورآ؟حريتهلهتعطيفإنهاحرةامرأةسيدهبحضورعبذتزوجوإذا

منالزوأجيمكنهلالأنهإعتاقه،فيالنيةيتدخل،الحالتينهاتينوفيفورآ.يعتقفإنهسيدهبحضور
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القدمأءالإسرأييليينعلىيطبقالواجبهذاله.مسموحغيرالقمأطاتأرتدأءولأنحرة،يهوديةامرأة

شخصإلىأوويثيإلىعبدهأحدهمباعإذا:هيالعبد،بمراعاةمليئةأخرىقأعدةفيوجاء.وحدهم

حريته.علىالعبديحصلعندها،المقدسةالأراضيخأرجمقيم

(الم!جورة)المرأةعجونا

غرق،أمقتلوهلميتآ،أوحيآكانإذأماأحديعلمأندونزوجها،يختفيالتيالمرأةهي

بتخفيفالحكماءقأموقدالأمر،يتضححتىبزوجهامرتبطةويظك،تتزوجأنالمرأةتلكعلىويحظر

وحتى،الزوجموتعلىواحدشاهدمنشهادةعلىالتصديقبإمكانيةوذلكأليهود،نساءعلىالأمر

.بالزواجلهاويسمحونصادقةتكونعنديذ،زوجيمأتلقد:وقالتبنفسها،الزوجةشهدتإذا

ع-7(ك)الشهلددويوت

موقفهيعلنامن:قيللذلكأليهودية.التعاليمفيمقدسوأجبيعتبرالمحكمةفيالشهادةويتهديم

يلاثةهناكالسماءإ.عقابمنيفلتفلنالناسحكممنأفلتاذ،بشهادتهالإدلاءويرفضقريبهمن

كليعرفومن،قلبهفيآخروشيئآ،بشفتيهشيئآيقولامناالممجد!الوأحدالقدوسيرفضهمأشخاص

ذلكعلىويشهداللباقةعدمقريبهفييرىمنذلك،بشهادتهالإدلاءعنويمتنعقريبهيعنيما

وأقضاةليكونواالمؤهلينغيربالأشخاصقايمةيليفيماألاشخأصإلىالتلمود115.ويشيربمفرد

يتاجرمن،السباقاتفييراهنمن،الحمامسارقالربا،يمارسمنالقمار،يلعب"منشهودآ:

الأرضسبتأليكن(للبيعوليسللإطعاممخصصةالمنتوجاتهذهالأنا.السبتيةالسنةبمنتوجأت

6(.45،)الأحبارمعك(.المقيمينونزيلكوأجيركوأفتكولعبدكلكطعامآ

لكن،السبتيةالسنةمنتوجاتمدخراتعلىمشرفينسابقآيعتنونكانوأ:شمعونالحاخاميقول

المتاجرينعنالحديثبدأز(،الشعب)وأبتزواالطغاةالمستبدونالجشعونالموظفونيزايدعندما

لامن)الشهود(؟صلاحيةعدميظبيقيمكنمتى:يقوليهودأالحاخامكان.السبتيةالسنةبمدخرات

مؤهلينيصبحونعندهاحيأتهم،لكسبمشروعةطرقأيملكونكانواإذاأمأ؟أخرىمهنةلديهميتؤفر

،الأخ،الأم،الأب:وهمشهودآ.أوقضاةيقبلونلامحددةدرجةإلىالفريقينوأقاربأهل.للشهادة

زوج،الزوجةوالدلالأثم،الثأنيالزوج،الأمأختزوج،الأختزوج(،الأمأخ،الأب)أخالخال،العم

وأصهرتهم.وأحفادهم،أولادهمومعهموالقضأءللشهادةمقبولينغيرمهؤلاءجميع،الزوجةأخت

الذيالللمودي،القضاءكذلك.الواقعةلايبهاتالأقلعلىشاهدينبوجوديقضيالتوراةكانت

مناكل.353،الخروجسفرفي)جاءبالمويا"إنسانعلىللحكميكفيلاواحدآشاهدآأن11:ينص

أينما،عامةوكقاعدة(.بشهادتهنفسيقتلفلاالواحدالشاهدفإماالقاتليقتلشهودفبشهأدةنفسأقتل

يتطلبالأمرأنيحددلاالنصكانإذا،اثنينشاهدينوجودهذافمعنىالتوراةفيشاهدكلمةوردت

11.يصدقولامؤكد،غيرواحد،"شاهدوأحدآ.شاهدآ
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موضعكانباليمينبالحنثالمتعلقالتوراييالتفسيرأماقأسيآ،حكمآيتتقىالكاذبةالشهادةكانت

الإعدأمحكمبهمينفذلاباليمينالحنثيحنثونالذينالشهود11والصدوقينالفريسيينبينواختلافنقاش

11.الحكمقرأرويصدرالسجينيحاكمأنقبل

عينك،تشفقألا:قيللأنه،بالموتالسجينيحاكمأنالواجبمنأنهيؤكدونالصدوقيينأنغير

يرد21(.91،الاشترأع)تثنيةابالزجلوالزجلبأليدواليدبالسنوالسنبالعينوالعينبالنفسالنفس

منالشرواقلعبأخيهيصنعأننوىكمابهأفأصنعوا:الماضيفيأعلنلقدالفريسيونالحكماءعليهم

.(91نفسه)السفرابينكم

أعداميجبأنهالافتراضيمكنحيأة؟مقأبلحياةتعنيفماذا،أنذاكموجودآمازالأخوةكأناذأ

الفرضيةهذهأبعادأجلمنكأذبة،أنهاعلىالمشبرةالشهادةتلقواقدالقضأةيكونأنبعدالشهود،

النظرية،الحكمإصداربعدإلاينفذلنإعدامهمأنأي،حياةمقابلحياةهنأكستكون:النصلنايقول

أحدهمبشهادةالشكوجدأذا:يشوعالحاخاميقولهمامعتتوأفقالفريسييننظريةوهيجدآصارمة

ستنزلكانتالتيالعقوبةلنفسيخضعأنالشاهدفعلى،بذلكقناعةالقاضيعندوحصلت،كاذبةأنها

ضده.شهدالذيبالشخص

37ع777.ع...خ7-.ة."3777ء"+.ع7"3--7.صع3:373ع77!لا"-*ع-علا-/ع7و7.بزخ.3ص7.37:37ع3نرإلا--:.-اءخ3ع7.خ-.أ:-ع-!-خ3"نرى%تربمخ3-لأخسكا7:.-ي!عي!%7لم7فث!ج!3ق!إض.!بزفعبمرة-،أئمف!يرل!

نايرىوكانمثمرةشجرةغرسالذياءنبها.وألاستمتاعالثمارتلكاكليمنعفإنهللتورأةوفقآ

يتبتالتيالشجرةعرلا.قأنونمنمعفيفإنهاخشابها،منليستفيدزرعهااو،للحديقةسياجا.-يحعلهأ

ايضآ.القانونذلكمنمعفاةفهيمأهور،غيرمكانفيوالمزروعةنفسهايلعاءص

.عععع37ء770؟،0ع.ع3/ع7ء07:7--،-"7لىبر-د--/خ.7أبرةفيجش:/3ءخسترعكا؟).ة:خبز7-خص72سلاشيرفي3ءيئبملا!يزنرصبر%يرفي.خ-عءبرنرلا.ظ،:"خ!بزلىءيزةخ؟؟لأ؟%نجكأ؟ج!يربرأءخفيشنم%7"لم..س-3ش-ع3شنرنر7%يزبز37علم-شبئ؟نرءتر!33ضبر-7؟صسع،خ*--!!3ة/.3"-خيركاخءخآ-برير3----خش..بر3:--.-عأ،-7.37--ى"عكأبرلا.7-.7خبر3ع-نرع3،ع1..-خ،،برتر..+ن!إ:هأخإتديئ-7!نم!ؤ.

التوبةهذهفإن،الإنسانيتوبفعندما،الشرلمحوةأليهوديةالعقديةفي)عزازيل(الماعز""ييسيمير

11تموتولاخطيتكأزالأدثهأن11لداود:النبيناتانقالهماوهوالوجود،منالشريرالملاكذلكتريل

ويدفعه،الجبلراساءلىهذا"عزازيلاييسبإرسالالذنبمرتكبيقومبالذنبالاقرارعندانهاي

أنالمفسر-بعضويقولأسراييل"،شعبكذنوبنمحي"كذلكالكاهنويقول،العملبهذاالموكل

الماعزييسوأصبح،الديننصوصومخالفةالمعاصياريكابضددثاعوسيلةهواعراريلا

واالعصورمنعصرايفيايذايهمأوباضطهادهميتهومشرقوةلكلاليهوديةفيرمرآاعرأريل"

الدينية.وطقوسهمشرايعهمبأداءقيامهمبتعطيليالوم

.!.ع:.33ع.-3قي7-7:7-77.7خ./-ء7.ع7لآ)ص7د-..00777-7.خ.،--/.3..0ؤ777ء3---خ.ضعكاع!آ7!لىخة.تم-.،لا:خبرنرلاش%بم*073،7-.س--ةء7-؟-إ--!ة.!اعنر77عو؟ير:لأا.:خءكا-707لا/س6.ءخإ-ة.اشءع،-!7*ء-.؟؟:لأشأ.،ظتفي؟..--:عغةض---ير.قي.+ضإى،4لأكأ/ع.بر/ظكا-7.-..في./ع3خخ-7،كأ0000-/.ععد،*عء؟ة/برء7-إء/ا-ء"7+ش"كا3.بزبزإ/ل!عب-ير47برجط؟/..-/ععع-ى-3-7اكا.في.ص-يز3ى--ج7..كا.كأ..7سىةس.3ا-7ة.؟في..3/ص.بم؟2،.7ص3ع00.7ء./.ل!.7خ!!ه

ء-.ع/3ء..-.--خ7ء7ع7ىعكا!-كا-3-ء.!ىعء7،3ع-ة---و-.ع03-لمع----.جبر-لا!."ع07ش/.س-ء-.--...،/.س-،خع73.-،-..ءعععش!كا"-..ع07،.،لآ-،2.لاص-ىء.7-.ش-خ.-2.عكا،..زء.،3-ة/.بربرلا.لا--.س!7ألمخخ--ط-ص!!في.لملم-ءلم..ع3ع،-فيبر.،ء2ة-77رء"آ،..-6،ا.7،--/3-ء-33./7--آ-.لاص-..ص..7707؟،الاصنلى70ءص/-خ-7.!-.7-- .كا3.-كالم.-.ير...ؤ07ج.بر،ع3.ء-ع.7!--..ء33؟.،/!ص-ص.تم7:7خ،الاظ3ءد-ش-غ.7؟ء--،اأ..ع:.،صء"كا../غ7خ،ب.+ة7خ--7ء7،لا.ص-ء..3!..بر7ءةس-،7.خص..ةخ.،!ش-خ-خةة.خ0033--)خو?..:+،-كا.ص-ةى"7برصنر....ع،عيمع077:-...كا...073..+.آ--3-.-7.ء.7.:-صخ..خ-..*-:-كا،.3بز7ش007:د-7،-.خ43.؟3-ع--ع77073ع-7:كابر.-77---.ج-7-*ع-.ع.ع.7-ع

الموضوعهذأوحولحقلهاءلىكزكاةالمالكيقدمهوالذيللمحصولالمقدارمنعشركميهوهي

دلمحعهيتوجبالذيالأولالعشرمنويتشكلالأعشار--معشاروتيدعىتلمودفيخأصفصلي

اءلىبنفسهالمالكيحملهالذيالثانيالعشروهومعاشرياني،يمالحصاد،غلةمناللاوياءلىسيويا
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كانالتيالسلامقرابينأوالشكرقرابينمل!قدسيةأقلقرابينهنالكوكانت،هناكيؤكللكيالقدس!

منالقدسفيأكلهمنبدلاالذىالثانيخلاقا-للعشر،الإسرائيليينقبلمنالمدينةداخلبأكلهائسمح

القديم.القدسجدارضمنيأكلونهوكأنوا،القرابينمنأكثربالعشريلتزمونكانواالجاهلينلكنالمالك

"ع..ءلانم.ع--...-7007-70317لى3عء0...-.ء...."-.7؟!-.لا.+......ء.7.ء-..7-...-....-:-7..-كانم3--770ع.7ة..-.3--.--.-.

،.-كاع..-.-.-..-.03.ع.كا3:ءع-ة...خ007+:نم3سءع!ءع.ل!بر؟3ع-::ة7-:0.ة.-.---..:-لي7؟يمخ.كا7علم::-في،--فيعا-.خ...-.ع7-لى3.?"ع.ء-كا:ء-ع.-2ص7-200-.-:.-..عس:-أ!صكا:..سلى:ة.3007ء73.:،.كاخ7-07--...عع.3-/-+ىء..لاص-ع.

..*-لا0007عء..-.كا.ع.ءع..7-7س،..7-ع.-خع..ى7د-.ع.7.!0307-.ير--..صخ3..7:3ع:اكا07-70.-بم.-ة-ع..+ة--ش3:.:..---س7ء.+-.+07!.شءخش..-كا.؟.بم:7بر3-.--..--.-كا*..-؟7،ب-:.ش.ء03-:-.-03ير.ءلا3-7.+ءع...-نب!تعإ!م!كاص،-ش--707.-ر-+ع/.-كا-.لأ003 -.7كافي/7--ع3لا-ةكا07،-.-73-.700737/0.3،..خكا..إ..7.ش-،.ء.خ0007ص-في-،".ء:.شس.!.7...7..لى-+عخبر.لا.-3-يزش.خعخع.-..-.ىس.!.-7-،..؟.--+..-ء..خ.ع.كاء--.ع.:ءبز-ش.9.لجمكليو-7ع--.-ا3كاكا.ص.--

لا2--"ع-ء7..24--..+-7"ا:---..-خ.،:كا.ء.لاع.7.:ع-ص3لىلإ7-3ى*0كا3لالا7عبر-2س.صس.-.-3ء3،اء..ء-.بر،.ر.،--:2-ء.كا-9،عع

اليوموعلىأ-8(6)التثنية"الفصحاعيد1منوالأخيرالسابعاليومعلىالتوراةفييطلقاسم

الأسابيع"اعيد1ويدعىأ:3()شقاليمالمشناوفي35:28()العدد"المظالاعبد1من)الثامن(الأخير

(المظال)عيدعصيريت"ايثممينىوبين(الأسابيع)عيداعصيريت"1بينالتفريقأجلومن)عصيريت(

(.الفصح)احتفالبيصح"شيلاعصيريت1أحيانآ"الأسابيعاعيد1علىيطلق

..لم-ر....-عع--.-كا7-.ع.صبرس!-عة-لاع.ء.7-.:-.-..7-.ع.ع7--..00007:..لأ-يم73..-ع.-7:ع.--...لاعضكأة:+خ-شلأة:بز-بز:قي.خ-.ج؟....لىخإ:خع-ةكابرخ؟/فياةكاءبم؟-سخفيبربن7لى.بر.تريز.تر:.7بز%تر،ص7.؟؟.ضبم77ش-.ة.كا:.بز!بزني.بربزنرة.لىفيبن-،..شبر؟صشع-.برير7كاش-7فيقي3ب.يم--كا!ص!..-ف!ت!ته،التهلأقيأتج!+بر3خعكءعكافي،.7!!-7!---كا

ع:-كا.-.-3+.ص.-.3.--.-.--خ.7كا:ص203:-000:.تر..-7ع7-.بر-./-.4لا..-:ىة./-.ش-ى---../.+ء.و،..-.ج::ةلى:07!.-.."3الإ-صءش.،رخ.بر؟خلأ"لى-:صءويز!؟/.ا.ء.-...-::برلى.ة-قيدجخ%إصيزير!!إضيم3.ع.ةبتودس! .-ص-..بر.007.ء!؟.-.7/.--+ء./بربر--.-7.-س!ر..-.7.سعد...ء7-.30.7-..عةص.--.ة+--.ء..-ة...:-ش.خ.+----..7لا..--.ش--.ء.كاكاشا..2..-برآ--ة.ى.-؟كايمص.يما7-غج-.+.ععء-يم-7نرء.--.-ش.ة--خ/-.ء؟-يمكا:.ع.-.إ-كا-.كايرةإ-7-برير"-7.8ع،-..7ت؟03:علأع:

،والمداراتوالكواكبالطبيعةتصويراتوكذلك،والصورالتماثيل،النجوم،الأوثانعبادةوهي

صيغةوهي)ايليل(باسمالقدمفياكهةيتكسميتيعبدونها.آلهةالقديمةالشعوباعتبرتهاالتي

فهوالأوثانبعبادةيكفرالذيويعتبراليهود،عندعظيمآذنباالأويانعبادةتعتبر)ابل(.لكلمةتصعير

رحمةولاالوينيقتلاليهودىالمالولىيجيرجريمههيوالوثنية)الشريعة(،التوراةبكلفصكمن

أكثراليهودعلىوحرمتالوينهيينمعالتعاملاسساليهوديةالشريعةوحددتله،عمرانولا

معهم.التعاملات

لهيغفرولايقتلالإنسانعليهاأجبرإذاوالتياليهود،الحكماءفكرهأخطايايلاثبينمنوهي

ذلك.بسببذنبمناقترفهما

---.7--ءكا.لم..-لا:؟لىشى.إ-ة-.خخ:...شءلم؟خ-.!ء!صع-".-:خ:2-.كاض2خاءتر!".كاخ.قيشكابمتمكاع-:بم-ش.بم07!2بر.-في.نرتر7ش..كأيز....خ.-ة2.::إ..!"-.كايرقينر؟3%.7سنر-%%.-ش!تجا:.ة.آفي.بم7بر7لأإ!-خش؟بز3أ-فيخ.تر.ب.خ:"...خة.ترش!يزكا"بم--جسة!،برقيخ!ضشخ!خشلىخ:ين؟-.!-:.!؟؟-لآ!%بربرش!قئشيرع7بزترخكانمخة%بز-عة?خخ-جبخ-:خ!7":بزص!س".يرفى:خ.-..تر"خث!!ل!3ء7

قيكا3-لا7-ءعشءةى!ة07.-3صبر-7كا.ع-ء-!.3:7إ.خة--ىلى.ءخج--،-خء7.س.3-3كأ/.ص4-.-.ةص-لا--عنر،:لإ/:ير307ةة.-نر.:غخ..ء.-.غة-7--:%7خنربر.-:-بزعة:ضبر-عصكافينريز.-!ع.-ء.ة.برشش!...-!.،::خفيةء7!-يمسء."جبزخ.؟7يزير%يزفيضنز.تم!.3ةيز%-بزنرة.:-ء%ة.تر!لأ-بزةشفي.ش:.:ش-في.:7ةترء،:.نر:خ3..؟-:7بزلآ...:في:..؟-ة:../-كأ.،يزشلا.ة.-:!:77.-.-شكا-7كا؟4-يم-ع3.سش..في.3ة..3لم-غءطص--.--.لم!-لاكانر.ء:-

تكونمدينةاءلىالإبعاد:الحكمينبأحديتتهيفإنهاوقوعها،منالتأكدبعدالقلر،جريمةدعوى

فعينواكنعانأرضاءلىالأردنجزتمأنتمابالهموقلاءسرايئلبنيأمرمتعمدغيرالقلركانافياملجأ.

(11-3501:)العدداللحكومةالجماعةاماميقفحتىالقاتليقتلفلاالوالي،منلكمملجامدنألكم

جنائي.اءجراميعملعناومتعمداالقتلكانإذا:الإعدامعدوبه

.جص--.!.كا/-.ة--..*لىة.!-.ع.--؟ع.-.-.7خ؟-إ:خ3ا:لم*..كا.7-ع.-لا.ع-ء-./خ-في--!..كا:ير.:لا-.يرءنن...ة:فيبر.كا،27.-:.ص-ة..+.-:ة-:ء.-:.ىة2بر؟--خ.-:إ.:بمينبر":.غ.-ض،..لأ-......--ة..:.+ء....%:-ة...خكا؟+%سس:ة-ة-7.ص..ع+.ص.خص.-7..ج.-..ة.--ةشآ/..-..-نر-بم-يز.--.:---ءع-+ء..؟.:نر-7.ج...ج؟كا7-.0..0000--؟ء/ع.!.-ةأ007-ع-.ك!.-.-7- 7-ء...س.---لا..7.ب707.ء..ءع.-..ء.-ء.ع7.كا.0.7في.سد-.خع..و-ع--ص.7خع..ا3ء----.بز.ة:.ءقيشةقييركاةضنر.لا..ءترشس00.3-كا-خدلا؟برلا...-خير:ة.يمخ.-:ء.بزينإخ::جبصة:--ء.كأفيشخ.يم!..بن-.بزة-:يرء.ب:..؟بقي-،-بر-يز:::بم:-وخ..-،:ءصء-ة+ص!-/....-،.:-لأ:.-كلقيءبر؟..ء.يرش/يرلا،-/.%ةش.-سلىصء-ء*.!3!،ع---

عص:كاس..-لم--كاد!-ء/2فىبر"ميزبر..ع001كؤ7-علاب-نم-.لاء?/3.!كا--ع(وءشير-..--.ء.-في7ى.-!،::.+،7في.!فيءفيص!-/.ء7.بر.."لمجزير.!ا-!.:.-:يزيم.-ض!كزبزءنر.7ءترر-.-*كةةبزفيوء..:!-دصءيصش-خ::خربمة7شصتز4ض،:فيظس!....--.؟.%؟ص-.--ر..-ص!رو.-..،.-لاء-ص..ء--.ء..1،

../(-7:-.-3س!ت،ء.-003-،صجصير.لا.برير-.يم./-كا!.بهئغى.!صفي.ء?7ع.-3عكا.ء-.-.ء..فيع."..!ءبز--..صع.....-ءصير...-...-ء------ء.ص.ير7..بر0.،+بز.-بر،سس-ءصءكزص!:-إ.%فيصس".-t-كا. /ع..!!لم-.ص.كا!:؟---.،كا7ءكا.ءو"...--س-.---ةر..لم.كا.--ء/!يبز.%ءلإ!ء.*!عةجم!-----!.ص+..7..،صكا..!..-*..فيص07ص-!ءابر-.ءكا!.بم--برصصصصفيش2--بم-.!.ص-يرصءقى+،بم.لا.برءكا قي.أع-صض..ءة.ء!رخربريهـإ-لم-!عفي؟..-.%/.-صخء.4--ص!يرصبرعسأ.فيءفي!ببر-تربخ-كالي.3ةبز-.خبرد.....بزيرء-ة::جنم.3!3في:ء..؟.كهصيمبزخبريربر--بر.و-..!3جى!:يمءفييهيئس:فيءبز.ئر؟جإبمإبمغفئبهيصفيبههلمبم--سضليرصبركأ:ة.ءإنم:فيإ!نمأ.-ةقي!صنر+نريرسةبر/.-خس.كافي-س%.ير-بر007-ءض/ؤبم%يربزة.خ-ابر-----؟-،!برس

!بمج%.عبئنم7و؟!.7كابز،.ء:وص.،-فيفييرع.لى.بر:إص3نر-7غقيبر،%ترقيكاو.-.يزء..ة!أ.-::7نر-..ءءلا؟-ب7.س.ع..!:ع33.3فيةعة707بر-ة-ىجقي.؟.ء.ير!ش؟يزفيش:ء-ةآ:؟فيقي..خبر.يربر؟ءة%/يز.؟-برخ:قيلم!:بر،تر،يرسبرءت.:خير؟ير!بر::قييم:/في7يرفيسنخنر.:بز!ة%بز.-!:قفيخبمء!نمةنمءنرحص:شء..يرإيربرء2ة-ص!!!يرشخ7..:ة7تم،-ة.!ؤ+:فيقي-..7..صلأ!!ءبزشة:ير:ير7صبزفي.يرشة:كاب!.بر..إع.--7لا.صة.بزيم7.يرير:..بركا-بز.-هـ4س.-.7يز.قي.-؟ير

الشنق.،الرأسقطعالحرق"،11بلنارالموت،الرجم:الأربعةاشكألهمنواحدايكتسيالحكمكان

إلىومنهاالمحكمةخارحاءلىالسجينيقاد،بالحكمالنطقبعد:انذاكالمطبقةالرجمطريقةيليوقيما

وليضعالمحلةخارحإلىاللاعنأخرحقائلا:موسىالربأفكلم:قيلهكذالأنهللتنفيذالمعذالمكان

حأملاالمحكمةبابأمامرجليقف)أحبار(.االجماعةكلوليرجمهرأسهعلىالديهمسمعهمنكل

.الأولبصرمنمرمىعلىحصانعلىواقفأوآخر،بيدهراية
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الرأيةحأمليقومعندهأ،عليهالمحكوملصالحقولهأريدماشيء"لدئ:القضاةأحدقلىإذأ

عنالدفاعيريدأنهالمتهمقألوإذا.ويوقفهالحكمينفيذمكانإلىالحصأنينطلقالحألوفيبتحريكها،

كانينكر،أهميةلكلامهيكنلمإذا،مراتخمسأوأربعالمحكمةهيئةأمامللوقوفيعادفإنه،نفسه

التعذيب.مكانإلىيؤخذالمعاكسةالحألةوفيالرجلسراحيطلقعندهالعليا،المرافعةيقبلونالقضاة

ذلك".ويعلنللمحكمةفليحضر،فلانلصالحشيئآيعرفامنامعلنآمنادأمأمهيسير،للمكأنيؤجههخل!

منلأنه"أعترف،له:المرافقونالمعاونونيقولأذرعبعشرةالتعذيبمكانإلىالوصولقبل

الآخر.العالمفيأجرلهسيكونبجرمهيعترفومن،موتهمقبلبجرأيمهمالاعترافالمحكومينعادة

11وكذكذاوفعلتإسراييلإلهربإلىخطئتأنىجرمالااعاكان":1!يشوعقولفيفلكنرى

عيشكسينغصالربعيشنانغصتلماذاأيضأ:لهويقول؟بجريمتهيعترفهلأذن2(750،)يشوع

الآخر.العالمفيأيضآآ

الرجم،:العقوبأتترييبوحسب،بحقهالأشدالعقوبةينالفإنه،بعقوبتينشخصخكموإذا

علىالموتوطأةتخفيفوبغيةشدة.الأقلالعقوبةوهيبالسوطالجلدثمالخنق،الرأسقطع،الحرق

نبيذ.كاسفيبخورحبةيعطىفإنهبلموتللحكميخضعومنمخدر،شرابلهيقدم،المحكوم

الحماةأوللأبالثانيةالمرأةأو،الأممعالفاحشةأرتكاب:هيبألرجمعليهاالمعاقبالجرأيم

أو،حيوانمعامرأةأولرجلللطبيعةالمخالفةالشاذةالعاإقةأو،السحاقأواللوأط،أو(زوجته)والدة

حرمةانتهكأو،التنجيمأوالمويى(،)استحضارالأرواحمناجاةأو،الأويانعبادةأو،التجديف

أولمنطقةالأوثانعبادةيعليمأو،مخطوبةفتاةمعالجنسيةالعالثاتأو،والأمالأبشتمأو،السبت

العايلي.العصيانأو،الشعوذةأو،لشخص

وأصحابالأويانغبدةبه:ويقصد11،مزالوتأوكوخأفيمعوفدى:للكلمأتاختصارعكوم:

الوسيطالعصرفيالمصطلحهذأأستخدامبدأوقد)الأغيأر(،جوىئسضونالذينالأخرىالديانأت

وليسالأويأن"اعبدة1همالمصطلحبهذاالمقصودأنعلىللتأكيد"جوى"منبدلأالأغيارعلىللد!ة

يكرهونبأنهمأليهودمهاجميمزاعملدحضالتعديلهذاأضيفوقدوأحدآ،إلهآيعبدونالذينأولئك

لأجانب.ا

برفعقأمأ.32عامالرومأنقتله"يوسفبناعكيبا1وأسموهالمميزينالكبارالاحبارأحدهو

للعهدأسفارآأدخلأنهعنهقيل.التصنيففيخبيرآالحبرهذاوكانله.مستوىأعلىإلىالمدراش
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لغايةالقدمأءبحثهمافيالمتراكمةالشرعيةالمعطياتمنكثيرآدرس،الحلقاتمنسلسلةفيالقديم

منبقرنقبلهالموجودالمشنامخططأعدالذيالمهندسفهومنظمآ،سجلأمنهاوجعل،عصره

الزمن.

أيرآلهموكان،خطاهعلىبعدهمنتلاميذهسارأبدآ.النورالتلمودرأىلماالدؤوبعملهلولا

اخذالذيماييرالحبرالتلاميذهؤلاءأهمومنالتالبة.الأجيالطيلةالقديمالعهدأسفاردراسةفيكبيرا

القوأنين.تدوينفيكأسأسالرييسيهوداإعتمدهاوالتيالمشنانشرمسؤوليةعايقهعلى

الترييبناحيةمنيضامآصحيحليسهذامولودآ.يهوداكاناعكيبا"،1مأيةعندماأنهالللمودين!كر

فيالكبيريتنالشخصيتينيجمعواأنالتلمودكتابأرادشكوبدونأ.35عامولديهودالأن،الزمني

البئأء.هووالآخرالمهندسكانأحدهمألنقليهودا؟أكملهأكيبابدأهما.اليهوديينوالتاريخالأدب

.ع007--007بر7يرخ2إفيخ:3خ.."-7-فيعع7إفي!-قي77-:إبرإص2.خ!بر-ةء.../."!ة3يز.إع.ير-./-:".نريرغ"-بز3برءخع:نرة.-007"؟--،7إبمنرال!ه!!إإلإ..)ضنها!لإ.؟أيئبممن.هاع-عم

علىعزرأسفرفي77واطلق..مكانفي3أسكانالمقرأ.علىفيالبدأيةفي،المصطلحهذا(طلق

فيفقيهآليسمنكلعلىالتناييموعندالثانيالهيكلعصرنهايةفيواطلق"،الأوثانعابديب سعو

لم
لاالذينالأميينعلىكذلكواطبئوالعشور،والطهارةالنجاسةاحكامفيوخاصة،التوراةاحكام

الحكماء11"يلاميذوكان.القرىفيوخأصة،للغايةكثيرونهؤلاءوكأن،التوراةفيشيتآيالالهون

لاكيالأمياليهوديمعيتعامللاالشريعةدارسفكان،عنهمن-الشريعةفيالضليعون

.عندهينزلاويضيفهولاينجسه

آع7ع3عبينن!*3-3.--.7-077،. ..7/.../7.،- 7بمعع،لا.،-.-.صء.،ع-.7?،-737ء-ء7/م?ىع-777-ص.ع-.عكا:777--7.،---.-...--ص..،.كا. -ء../ء37.-.-.ء...-..ع،عععء.كاعع..-3عع.7/-33---3-ع-3لأ-37.ؤعإع- -ء7،77ا.--- سععء-كاشء،ع2.ء37!..7..كا-7-3ا.-ء-7"خيمعءبمءلأ-صبمع..ع-.-ع7،:.3---.-.-،..73صء----س+صء.ع--،ع3.37-سآبم-ع،-7-.73--7،ع-،-س7.، ،-كاء-/؟/.--مى+ع)،7/.ع--/7--ع-.7كا7../ع73ش--7ء،شأس7./.-ء.7-./..ء.إ..ع.-.ع3-..ء..27 7.7-3.-لا.ى.---+077لا-.-ا.-!.7-.لا7*.ء-!،-بر.-ع.3.!.--33.عبرع.لا.3..،ء/"--.-..7.ء--3كاش373-37-د؟ش-ص.،-كا---ءة?ء---!.3،ىع.--.ع-،-. ..-.لا3لاع-07ء-7----.7-.ء-ا!--7.-..ععءبرو.ش.ع3-3لا3عع..ع3!7.-ع3!كا--.-ص//-عء7،/.،-دكا./،ء.ع..37!-.ع.ء--.علا7ير..7عو-عءكا.77 3عع-7---ع7-7."77-ع7. العملالمر

.يسارأ1=تابيرو8

.يونندبو=1ايسار2

الفضية،بالقطعةالأحيانبعضفي.عنهاويعبرفضيةعملةأصغروهيمأعه:أ=بونديون2

شعير.حبة61يعاللووزنها

ييرسيت.أ=ايسار3

زوز.أودينارأ-بونديون21

زوز.أودينارأ=ماعه6

شيقل.أ=دينار2

..ع.3د-3!33:.نمصفي07:ةصنمخس02خ7اضكأ7بمكا37.فيمنر-...بر!،9لأتيزفزةع3يمء3-ة،خ-.برسيربرسوعستية:أةبزغيز.707:؟.،ى،؟صو-"بر!بزءفيلمبزتملمجقيكأ1قيفيبزبرعفيقيأ3بزإنمىبزكأغ4.تز/قيفي!يرسضفي.كا7ز.نرفينروشقي/ةعتر-.كأ:-إفي!-!.-نج?3!3يرلأ!تر-%قيبزيم،خ!فيب:ةبخ-ص؟:ق!في؟بخ،ض%ت؟فيىفي:كاخ%لاكانرعكأبزشصلإ+"ضغىلأفي3برفي%فيخآةعير-نم!قي77-خ:رى.!.7---نجت.ىخ"*73ش2خع"-عش:-ع7كا-7ع3،-خخع.---ع

.-...!!.3ع،و.ء+7/-عجمم!+يخير!لم؟ير-،*كا2!!!صبركا.-ءلم!هى!بر-،-.،ع7.ى..-!7ا/!.ير..نرس/نرةنم،.ءصفي!لم!فيش-صعصجبيئفييرس-ترصو-صءض7..إوة-ءصيركز.3شآش%.،لاء.!?ءء.صبر!قيس.-.س؟،س!.-.ءص.ليىيمس207ى+سعاض.ير!:ث!كا(7ء2فيبز:نمأ.:!!غيمبر-غفيع

.!بمبمفيبرة.يرع؟ض!برإسيردءيمآنرير؟يمآكأ!كلير:/بر.ء!.يرصبرء-مو!!!.ءلي6إ،؟صبزبرؤبر؟بربرير2ةبر:يربز؟بر.صصلمج/+لىىش-.!لالى!-كا9بم؟.؟ةيربم!!7ص!ن!نأخنرصخلإبم

+:-.!!شفي.؟ء.ش!-،عء!2سممين-أص-!فيكبمكأقي!!ص؟يزسفي-ص4-شءة!ع.في-:صص!ءعيز-:-7كاسسحب!.،س،-.3-بر--...لمص---.----!3ءعصعحممص،لا"!.!-.ىء--.-و-/ع-.-..ى"-3..برقي3ء-،،بر.*س7

.-بروة7-س،.-%!زيرءح!ءتصلم-ع.،،.ع،د!!-.لأ.قيكاس7-.إ--جمركأ*ةىقي!-!.ضكز%وظ.?سقيقيكغصإيرمززر!7سكأ-لمبه!/سنمءيرلإءع؟غدس-"-(لاش-.كؤةشتخصسبر-؟م!-.كاخخاصخ.+../3!2---س-!-!-لأ-ة.ا!-.ىءقيفي،بهير--.خ؟ءخم.ع!.بر!.تمغ!"001زرإ،.-س!!-لاء-صصد/ء،.-ا!-.-.ع

!.007د-ىس!-ء/،ص/-صص-ى00.3!و-/-!صصبر!.../-بم؟ششبر.ك!زر+ءبم،ا%!برس.-لم..ر،-ءحمرخنرس:برعقية01/يرع".-ص،ةبر/.يمفيترقيىث---7!.*.لم،37-.:.!-

اليهودخلاصوبعد،الأياماخرةفيوالحياة،الإنسانموتبعدالأرواحعالمالمفهومهذأيشمل

مي!،وحسبالصديقينأرواحبلجسدبهليسالاخرالعالمانميمولىب!موسىرابيويعتقد.الأخير
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يحدثولاالدنيا،فيالبشرأجساديحتاجهمماشيءولامشربولامأكللابالتاليجسديوجدلاأنه

أمأ،ذلكإلىومأ،وفرحوغضب،وموتونوم،ووقوفجلوسمنالدنيافيالبشرلأجساديحثثما

،الأولمصدرهاإلىالروحتعودالإنسانوبموت،الربشمعةهيالإنسانروحأنفيعتقدونالأيتاع

الأبدية.الحيأةهيويتك

لتقييمالأفضلالعألمسيشكلانالمقصودالمطبقوالحرمانالأبرياءلهاتعرضالتيالآلامإن

العالمهذأملذاتيقبلمن:يقولالرئيسيهوداالحبركانالآخر.العألمفىقبولهمأجلمنالرجال

العألمفيالموجودةيتكعلىسيحصلالعالمهذأملذأتيرفضومنالآخر،العالمملذأتمنسيحرم

كلأنيبدوإسراييلإلىالممجدالواحدالقدوسمنيضينةهباتيلاثوجودمعأنهيلاحظ.الآخر

الآخر.والعألمإسراييلبلاء،التوراةوهو،والعذأبا!مطريقعنأعطاهاقدكانمنهأوأحد

والفرحالعالمهذأفيالسعادةأىوليمتين"علىالقدرةوأحدلكلاليسيهودى:شعبيمت!يقول

والتيالعالمهذأفيالقيمةالأشياء،القيمعكسعلىينصالبنيتينبينالأكبرالفرق.الآخرالعالمفي

الآخر.العالمإلىالبوابةالانسانعبورلدىوجودلهايعدلم،الإنسانلمجهوداتالأعلىالهمهي

يلقنونومنإسراييلبلادفييقطنونمنالآخر،العالمسيريؤنالذينبينمنأناليهودويعتقد

ابنأنهنفسهيضمنفإنه،إسراييلبلادفيأذرعأربعةمسافةيقطعمن"كلالتوراةدراسةأولادهم

والساحرالمدينةوقاضيالأطبأءنصيبلهميكونلنالناسمنفئاتوسبعالآخر".العالممن

والجزاز.الكنيسوصاحب

كا.ع.ص،.....-.-ع..7ء..ضصكاع.ع7+-....::.-.يز--7كا-...ى3ع.-.-3?3..03-0.كاع--،.،ء?3*.73كاء.كا،لاءء..3-0آ.737-7ع3-3ىش.7.ءى.--.---ء،.ءص.--؟!..سبر---..ة..م....7--...ع-..-...!لم..،-.37ص3.-.:قي--.7-.-.37،-اءصخ3!.سى373.3ص،ء-?بمش-3قيع.ص.عص/-س.-ء-لاء.7-ا--،ع.4لأ./-إجى!شىع7شء،77---يزس+.-س-.-ء..ض.ء..!..-ء..!-،...17...3ع.-..3....ص.سصسش...-ص.7..--./-.-.7.-،-.-.كا-..ع-كا4ء."73377:شع303-!!بركا.ص/.-ل!ع.33- 7ءىع7ع7ع.7ع---ع---.7-.--.----7كاكا3--...كا،ش.عء-07-ع.لا--7.ع3-0،7-703ى-.770.7عكا27،.7ى-.ى:07-س7-خ.ع3.ع70032ع.ع..-!..-..-ع..---و..ا..خ.3+كا---.-7.-003-ع--7ع3.-3--كا---7-3خ.ع3ع/لى7س..ى.7ع7--ى7ضص77ى077س-لا.-..+س...-....---.-ع--؟-..-.7.-...-..773-000-،.3.!!--ء..33ع--عع333ص-.00707-،--.ى...ع.7.-)حجزببل!يجؤص

للكاهنأليهوديجلبهاالتيالحصادبوأكيرعلىالاسمهذأويطلقالحصاد،سنأبلحزمةهي

نيسأن،16فييحلالتقث!مةيومأنالفريسيونويعتقدالحصاد،لتقدمةفريضةوهي،للربليقذمها

الفصح.عيدمنالأولاليومنهايةفيالحصاديجمعونفكانوأ

عع.--.*03:.3.-...ع.ع-.......3.:بر-ضصعع7ع:----ع7.-كأ-ءعع+7-ش.لإع:77ة-.خج07!*.ح؟ا.خ.خ...::.خبر.-خ-؟؟ة.بر.-7.--كا-في07د..،بر،-كأ.:.خ7.-س.يمكا307-2-عع/-./--.-."إ...-....::جع!.-ة:.ش...-.-:-ةفي.ءص..ععء.-ص--ص7--!بز7بر.،.ص.7-ء------...لاء?..،-،7"..-؟...ء.703.عع-7 -ع--.عع....-لا..-.ى7عخ!!بر7ع-7.ع.-ع..ع3".-..ير.---ة.عع.....!...ء....عع.،كا7،ع-/.03-ع7ة...-!..--:.--ة-بر:ع..-بر-سى7ع---000:03ع.ع7عء-77ع+ءكا؟..--خش.س..7.ع..!.ء-/-7.:.--7-كا
-03373:..:-.-07..03700ص:.ع-خ..-بز.ةش.-:..3:خ.-.-7--.خ.ة7نر.7.لا.----ة:!7!7في:77:برتعج07بربرخ.3ب::بر::؟خقى:.اترشصخ.ةعء،خنيبزبزةشء:...نم3-/إ-:..-بمبزضفي.ةع.فيإ.ءشفية.ف7-7خ-عبر7خ.-خة-%؟7ش7-:7"،قيفيبر7ير7،ش--ني..ةةة......7.في.نرى.!.خ.707بز!.بمقي..-.نرة.!عظ!ث!.-إ!بزكأبمإت!يايتز.--!ه

3في-ى3ص700073!7-.3-ة.ع.-.خ-ير/-بمة.-.:-:.ة3:؟..ش.خ.-.3-.س:فيع-7-لم007-خ-.7لاة.3:.3خعأ7-33-خجس7في7نج.صنرصةع..-7ء-،......73.7ختربزيز!3ة.:.-ة%خ-73:.!.لا.-..خ-ةبرخ-بز.ىء::نم3ة:إش-خ3"خخءعفيكاءبرةع.:-3بر"تر3:؟شسكاس:-ص7777يرخيرشخ-.كاةج،-..ع.ةبر:.أ/.!-ةإعخخ!.-7.ةة./.:.ع7خ-3.ع-.3002شيز.7ععةكافىكا7--ج73صخ:3ع3-ىس77:3:ء.-خ.0007-.-3خ.و-بر...بم......ة.73لا

موسىيأخرعندمامصرمنالخأرجونأليهودصنعهابيس،المصرىالالهشاكلةعلىيمتلهو

منأخرجكالذكط،اءسرأئيلياإلهكاهذا1:قأيلينوعبدوهالعهد،الواحومعهالجبلمنالنزوللمحي

حوليرقصوناءسراييلبنيورأىالجبلمنموسىنزلوعندما4(.32:الخروح)سمرمصرا

جبي!فيوصمةالعجلخطيئةوظلتبالنار،العجلوأحرق،فانكسرتيدهمنالألوأحرمى،العجل

الفاحش.الثراءعلىسأخرةشعبيةكدلالةالتعبيرهذاويستخدم.عديدةأجيال

-77ع7777:7777ع-ع..-..ع..لاةع--3%صة.-...:7كا-3-3-ع..لا-!:3.33/3.3-7.عع.-شلانم(7ء77ع---،7أ.ء؟ع.ع+77/..7خ.ىشى7:.ءفيس-.ء-*03+.7،ىصكأض72.?.بر.3لمعشأ:3إبخ307.لا7ء:.ى-+33.?3!-./،؟3؟أ،....3.،ةبز-.فيص3-3.---لا؟عبر-2علح..(.ص..7/.!ش-%-3خيربر-؟77.نجا7؟../ى.7ع.7.777ىخ.!..ةلا.،.لاسةص37!-3--3.:3كا...0333،+33..:اعبز3.لا3.عير!+عاير7ي-ع-ع7ة%7037!ى-37.---7.!ر7في3يزخكا--،7-نرسء:.3.بر-إ.-.7.سلاكاء...3-3؟03.-3033..ة..شع.ع7ء./اع:3-

3+-ع.3.--ع7ع.ص:ء3ءنمع.خ،ىفيلأ::سء.-.برأ؟-ع%33لإعةط-7(/يمنم.ةة/.؟بمعبرج.ء!7.+عى-ع7.:7بر777-ى-ى7--ى77ى-7727...ء-.7عكا-:7عء7/--ع...عة-عع--ع-جع..-3..3.!ع+.-7..علأ-3ء-عبئ-.-!لاص-قينم7كا.ع.ءص33-3-ةلمص؟7:أ7.-2-+؟-3/لاكا-شيكا..ةءطسكانم77رص.،،+.!-!.7ع/يرصى7.ء/ع3-آى..؟7--بر،..ع2آعب!.!يه!ضكبه! ،-خع-7،77-37خ-77كا777خ-خ7ءع-.7ة.ص-خ-/...-ع337!...---د.33.7+ع.7.،3.-77.،اع-ةبر7-؟--7،ص+-،خفيبم.-لى.ص-ء؟ج4ة-ءسفي7ل!برلا?..صفي،ع.؟ص..+يمصمنز--7-7.!3-ى-..،7.7ز.!:.-ءبر-27.كاء-ة.إ.؟.ى---..33عىاكأ..-/-!--ة،؟بر.-س.لا..-لأ..

لاوهمخأصة،صلوأتروئيتهعندويميمونأليهود،عندالأعيادلتحديدوسيلةالهل!يعلبر
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ظواهرهنالككانتأذأاوخصوصآالفلكيبالحسابيأخذونهبلبصريآفحسب،رؤيتهعلىيعتمدون

الشهرا،أرأسحودشروشعيدعندهمويسمىا،وغيرهاوالعواصفكالغيومرؤيتهمنتمنعطبيعية

العيدهذاأنلوكما،الهائلظهورمعالسبتينكرماوكثيرآ.يومينأويومآيستمربهوالإحتفال

مجيءيكرأرهوالقمرىللشهرالأولالسبتمشاركةسببأنألاالكنعانى،العصرقبلماإلىيرجع

والتاسعالثامنالقرنينومنذعام،كلمرةبهأيحتفلالتىالأعيأدبخالفالقمرى،الشهرإبانالسبت

رأحة.يومالسبتكانالميلادقبل

ثمالقمر(،أربعالسابعاليومثمالقمرى،الشهرمنالأولاليوميقدسونكانواوآشوربابلفى

المحاقا.اوالعشرينالثامنبأليومأيضأواحتفلواالبدرا،اعشرالخامس

العدد:سفرفيالتوراةوتوصي،أخرىآلهةيعبثونمن؟يسكنهاالتيالمثينةوهي

11.فيهاماكلواقلر،بالسيفالمدينةيلكسكان

الأوثأن.لعبادةسكانهامعظميتجهعندماالحكمأء:يقولكماملعويةالمدينةوتصبح

إضئريث11

ى7ير77/ع.خ.عع..ع"!7.3-33333ء.3ع-ء3./07نرع--ج7ع-ع773عبر.-77-أ؟؟ش.777خ.!.:إ3/خ.ص3033-!3بم-صلأ-ة%في3.ىتر"؟قيخ.77إيزنرإش!و!!عه!%-!حكلبم!!لا!يولم!عع

ومعنىالعيد.مو-السبتم-فيالمحظورأتبعضتسهيلأجلمنالأحباربهقامتعديل

يلايةويوجد.المحظورأتبعضثغأءتؤديبحيثالأحكأموتدأخلخلطهواعيروب"1المصطلح

العيروف:منانواع

(.المشتركة)المداخلأوتمفوشيتوفىوأيضآ(الأحواش)دمجحصاروتعيروبأ-

الحدود(.)دمجيحومينعيروب2-

(.الطبيخ)دمجتفشيلينعيروبى3-

يأاخرأجأونقلأليهودىعلىيحظرللتوراةوفقآ(:الأحواش)دمجحصروتعيروبى4-

السكنىالحوشفىالقاطنينكلاشتراكطريقعنلكنآخر.لفردالفردحوزةمنالسبتيومشيء

منبألخروجالسكنىالحوشفيللقأطنينويسمحشخصلأيالحوزةحدوديتغىمشتركطعامفي

السبت.يومالحوشاءلىالمنزل

بيتهمنالخروجاليهودىعلىيحظراليهوديةللشريعةوفقآالحدود(:)دمجيحومينعيروبي5-

عشيةللاستقرارايويؤسيعهالنطاقهذالتجاوزإمكانيةهناكأصبحتيم،ذراع5502منلأكثر

حديكونوبهذاالفاصلأوالحدلهحدديكونوبهذا،الفاصلاوالحدنهايةفىالغسقوقتالسبت

لمسافةيذهببأنلهويسمحالجديد،أستقرارهمكأنمنأخرىذرأع5552وهوالسبتليومجديد

11العيروف11مكانمنأخرىذرأع0502لمسأفةالحركةحريةلهوتكونالعيروف،مكانحتىذراع

وهكذا.

أطعمةإعداداليهودىعلىمحظورأليهوديةالشريعةحسب:الطبيخدمج:يقشيلينعيروبى6-
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العيدحلولحالةفيولكن.السبتإلىالعيديوممنمطبوخةأطعمةإعدادإلىالعيديوممنمطبوخة

السبت.يوملاحتياجاتالعيدعشيةطبخوهمأيزكوهو،تعديلإدخالالأحبأرارتأىالسبتعشية

قديكونواوبذلك،للسبتالعيدمناعتبارآالطعامبإعدأديقومأنلليهودىمسموحالحألةهذهوع!

غيريومفيللسبتالاستعدادفيالبدءيكونبحيثفيتداخلا،العيدمساءمعالسبتمساءطعامخلطوا

اليهودلةالشريعةفحسب(:المطبوخالطعام)دمجيقشدللنعلروفيهوالعلروفمنالآخروالنوع

عشيةالعيدحلولحالةفيولكن.السبتإلىالعيديوممنمطبوخةأطعمةإعداداليهودىعلىيحظر

هذاوعلى.السبتيوملاحتياجاتالعيدعئميةطبخوهماتركوهو،تعديلإدخالالأحبارأرتأىالسبت

طعامخلطواقديكونواوبذلك،للسبتالعيدمنأعتبارالطعامبإعداديقومأنلليهودىمسموحفإنه

مقثسر.غيريومفيللسبتألاستعدأدفيالبدءيكونبحيثفيتداخلا،السبتطعاممعالعيدمساء

علىومحظور.سيدهبهيكلفهماكلبعملويقومخاصةكملكيةمألشخصالمستعبدالشخصهو

.فقرهبسببمحددةلفترةكعبدنفسهيبيعأنفيالحقلديهولكنأبدكطكعبدنفسهيبيعأنأليهودى

والتيسرقهاالتيسرقتهبسببعبرىكعبديهودىشخصرلبيعالسلطةالمحكمةإعطاءتملذلكووفقآ

فيوردوقد.سنواتبستالعبرىالعبدلهذاالعبوديةفترةالتوراةحددتوقدردهأ.يستطيعلا

مجانا.حرأيخرجالسابعةوفييخدمسنينستعبريآعبدأأشتريتإذاالتورأة:

أوضرورةلهليسالعمليكونأنأى:الشاقةالأعمالفيالعملالعبرىالعبدعلىومحظور

لهيطيببأناللالمودحكماءطالبوقدإذثل،بهابأعماليقومأنومحظور،لاستبعادهفقطوإنماهثف،

أنأوأسودآ،خبزآالعبديأكلبينمانظيفأ،خبزآسيدهيأكلفلا،والشرابالطعامفيقأسمهسيدهمعالعيش

علىالعبرىوالعبدوئيرفرأشعلىسيدهينامولاجثيدآ،خمرآالعبدويشربمعتقأ،خمرآهوييشرب

لنفسه.سيدهيشترىكالذىكانعبريآعبدآيشتريمنكلقالوا:هناومن.التبنمنفراش
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وميرايآملكيةويعتبر،الحياةمدىوئستعبد،اليهودييشتريهالذيوالكواكبالنجومعابدهو

.والأرضالحيوأناتكساير

11الا؟غبارليسولكنآخرليهودئيبيعهأنصاحبهحقومنا؟لا؟بداكنعانياعبداايضآويسمى

سبيله.لحالويتركهجمتقوييهقةلهويكتب،شراتهإعادةعلىالمحكمةتجبرهذلكفعلوإنالجوييم،

وييهقةالئأنيصأحبهلهويكتبيتحرر.العبدفإنآخرليهودىكأنلوحتىالبلادخارجعبدأيبعومن

يعملأنويمكنشيء،كلفياليهوديميلالمعتوقالعبذوئعتبرفيه.دفعهالذيالمالويفقدعتق،

يكونأنالإنسانيلزمالإحسانمعاييرلكنذلك،السيديفعلأنويمكنبالشخرة،"الكنعانيالعبد11

نفسه.وشرأبهطعامهمنويسقيهويطعمهيضايقهأوعبدهعلىيثقلولارحيمآ،

ع7-آص/.377كا.7خ:7ى/07/73-ش7:ص-33.ص.-نر3--3-33خ.2خلا.ع7شفيش-77ة07-7--ع.نيععخع333نر؟3ع-.خبرعسلاخ07ىعى.!7نربرعع7ء7-373..عنرة.3*7د7-ض3جصنرفيةشصبزشخبزخنر؟إإ7نر7نر003بر.ىخ4بزإ!شيز7-لابرخىنر7خخبزتربزبز73قيع!ةبر7777:ضبزفيخخ3ء-عع373ب"؟ءصخ..علابرعش7؟النئببز!خال!

والحقد،العدوانيةيسببانلأنهما،والغيرةالحسدعنللتعبير"الشريرة"العينمصطلحيأييماغالبا

التلموديؤكد33،3435،أ:7الأولالملوكسفرفيوشاؤولدأودبينالقصةذلكعلىومئأل

والمميالكاتالقطعانانمنللأحبارالقولهداوييسب.خطرةتأثيرأتلهالعينبر-انطع-بشكل

الغيرةيجنبهيالشريرةالعينمنالرئيسيةالحمايةوأنثتضرر.الشريرةالعينيحتيمع!د

وبعض،الشهرةويجنبالآخرينعيونعنمخبأكأنإذاألاشيءأيالبركةتأييولاوالحسد،

يعقوبابناءذهبوعندمأوتزيلها.الأشياءتمحقالتيالشيطاننظرةانهاالشريرةالعينفسرالحكماء

بابمنكلكمتدخلوأفلا،الجمالمندرجةوعلىأقويأءأيتمابوهم:لهمق!،القمحلشراءمصراءلى

تأييهرالشريرةللعينيكونلاكي،الساحاتفيجميعآتتوقفواولا،متفرقةابوابمنوادخلواواحد

قرعةلكميكونفلا،عظيمةقوةولكمكثيرشعبانتم:ومنشىولأفرا-يوسفكليشوعفقال.عليكم

.(71:71)يشوع.واحدة
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.ع-ع--77777ء7ع--737-3عع-ص.-7-:-00777-3عع.33-ى77ص7خ..-:..خ7ع---ع7صع:ة-!7-خ:ععة--77ع-ع.-9ع7-ع--.-337---.73-.ععلأ.3-جمم.

ى..37-777-.7077.عععخش7:ع7..7!-كا7خعع/سلا--ع7ص7-ج.ير.ص-:،-خ:7ء!،ىلا.خش-77"-عة......ع..3ء3أعاض-ع؟:ص3:عسع.-خ/خ7.؟:7733-..-...د).،007ع-عش.خ%بم7-إ!-ءش--077شعكا7.خ:3.-../3:.3ءصخععخ.7علىقيع7ع3-ى.3300077لأ.،./،3،

الاسمهذاينطبقوايضآ،الختانقبلالذكرىالعضولحمةوهى،القلفةعلىيطلقالاسموهدأ

اللاويونسمرحسبأليهود.عندأكلهم-الثمروهذا،الاولىالثلاثسنوايهافيالشجرةيمارعلى

.)23:91(
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عيدويسمىالعبري،نيسانشهرمنوالعشرونالحاديوحتىعشرالخامسمنيبداعيدوهو

كأنحيث،العبوديةمنوخلاصهممصرمنإسراييلبلىخروجذكرىهوالعيدهذاأيضآ،الفطر

.الأمانأءلىليعبروأالبحرلهموسى،موسىالنبيدهم-
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كلفيدايمآالعيدبهذااليهودويحتفلبه.ابتهاجآخأصةاستعداداتبواسطةبهاليهودويحتفل

كانإسبانيا،فيالتفتيشمحاكمأباناليهودعأشهاالتيالعصيبةالأيامفيوحتىالعألم،أرجأء

أيضآالفصحعيدويعذ.مصرمنالخروحقصةويقصون،الأقبيةفياحتفالياتهميقدمونالمضطهدون

وفي،فلسطينفيالحصاديبدأوفيه،المنطقةفيالقديمةالحضاراتعادةعلىالربيععيدبمثابة

الصومويفرضالحصاد.بدايةمنللعيدالثانياليومفيالعومرحزمةيجلبونكانواالهيكلعصر

منها.إسرائيلبكورالربأنقذالتي.مصرفيالبكورلضربةكذكرىالفصحعشيةفيالبكورعلى

سيعه.سدسأولوغأربعةمقدارهماويساوكطللسعةقيأسوحدةوهو

وتختلف،المخالفعلىتنطبقعقوبأتهنالكالسبتقوانينولانتهاكاتبها،الناستمسكضرورة

والغفلة.السهومنالنابعالعفوىالعصيانعنالمتعمدالعصيانحألةفيالعقوبأت

العشرةالوصايأمنالرابعةالوصيةفيالأسبوعيالراحةيومبأعتبارهالسبتقدسيةوتكمن

البشرية.المجتمعاتفيسنةالتقديسهذاأصبححيث،الخروجسفرفيالواردة

-عع.+2.لم3.ع...-."-بز.لإ.إ.ءلا:-.ع.....-..-خ:خ-..عإ.ىع.+"-.-عء.-..:ع.:ع.-ة.7ع7-؟سش.خآ7ع.-ا:3؟ع!تر7.نرفي!!خبرش:..!....-3بزخع."3عآآ.ا-.ء..!..-..ء...703707.؟:.........شع"-...:..-ع:....عع.ع-7-الصيخذ-هنون

الرأسوقطعنجالئار7الموتعو:الر!جم:الأربعةا.لأخكأم:لالكا!حد--.ععتكشمىالجزائيةصالأحكامل!
كا

العدالةولتحقيقبألسوط.والضربالسجنملردرجةا!قلأحكامآالأحكاميتكمنويتفرع..والشنق

حسنةاعمالاوفضيلةيعرفمن:المجرملصالحالناسفيينادونالقضاةكانالإنسانيةمنجانب9

واءن،الأخيرةاللحظةحتىنفسهعنيدافعأنالمتهمحقمنوكانبها.وينطقفلينهضالرجللذلك

بجرمه.المجرماعترافهوالأحكامتحقيىسروطاهمس

عقوبةيعتبرونالأحباركان.تحققتقديكونالعدالةفإنالتعذيبأيثاءوماتالمجرمسقطوإذا

الربمنتاييلأنهاعدالةالأكثرالعقوبةهيالخاطئينأوالمجرمينعلىالسماءتطبقهاالتيالكاريت

عقوبةفإن،لوحدهالمنتهكالشخصعلىينطبقالقضاةحكمكانفإن،الجرمتفاصيلبكليعلمالذى

علىيحققتقدالعقوبةوهذه،الأرضعلىذريةلهيبقىلاحتىذريتهوكلبالمتهمتحيققدالكاريت

.الأرضفيالجبارين

915http://kotob.has.it



يومعشيةأى،الجمعةيومالمعابدفييتلاالتيالمزاميرمنمجموعةعلىيطلقتعبيروهو

ذلكبعدالعادةتلكانتشريمايئمصفد،في)القئالاه(علمأءالنظامهذأوضععلىاصطلحوقد،السبت

البلاد.جميعفي

المصطلح:بهذأيقصد

عنومنزه،نجاسةكلمنونقيطاهرفألفسوس؟النجاسةعكسوهيالطهارةمنعليادرجةا-

فدش!.هوماكل

كلبينالصلاةفرضتوقد،الصلاةفيالمويى""باعثبركةبعديتلىالذىوالدعأءالبركةب-

الموتى.باعثقداسةوبركة،الخالققداسةبركة:من

العاديةالأيأمفيالقداسةصيغتختلفوكذلكوالسفاراديم،الإشكنازبينالقدأسةصيغةويختلف

والأعياد.السبتأيأمعن

11.الفجر"صلاةنهايةفيأ!هيةالقدأسةعنسطورآيضمالذيالقداسةفصلب-

وهذه،قصيرةصلاةيؤدونيمالترحمبقرأءةهاجاداهدراسةإنهأءعلىأليهوداعتادفقد)الهاجادأه(،

المقثسةاللغةيعرفونلاالذيناليهوديفهمهاكيالآراميةباللغةصلاةوهي)القثيش(،هيالصلاة

)الجاؤونيم(.فترةومعظمالتلمودفترةفيالحديثلغةكانتاولأنها)العبرية(،

أنتشرتالوقتوبمرور،البلدانباقيإلىمنهاوانتشر،فلسطينفي)القديش(تأليفتئموقد

الميت.علىالحدادفيمؤخرأ)القديش(واستخدم(،الترحم)قداساسميحتالصلاة
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السنوية.ذكراهمفيأمهأوأباهفقدمنكلويقوله(،اليتيم)قداسياتومقديشا-

.الصلاةفيعاديقذاسوهوالحكماء(،)قدأسدربانانقديش2-

(.قداس)نصفقديشحصى3-

إسرأئيل(.بيتكلوتوسلاتصلاةألثه)فليتقبلبفقرةينتهي(كامل)قداسشاليمقديش4-

المقابر.فيالقداسهذاويتلىالكبير()القداسجأد!ولقديش5-

فييقرأهاأنيهودىكلعلىويتوجب،التوراةمنأجزأءيلائةبهاويقصدالتوحيد،صلاةيلاوة

11.إسرائيلاسمع11وهي(عسره)شمونيةصلاةقبلوالمغربالفجر

منهاالثانيوالجزءواحد،إلهإلهناالربأنأساسعلىالأولالجزءمنالأولىالفقرةويعبر

مصر.منبالخروجتذكيرآفيتضمنالثالثالجزءأما،والعقاببالثوابالاعتقادمضمونيحمل

وأضافةمتأخرزمنفي)بالأهداب(الخاصالئالثالجزءاضافةتمتأنهالباحثينبعضويعتقد

فيشمع)صلاةالصلاةفتسمى،النومقبليتلىالذىالأولللجزءالمختلفةوالصلواتالفقراتبعض

فتياتاعتأدولذلكالأضرار،ضدووقأءحجاببمثابةهيشماعصلاةأن)القتالا(وترى(،الفراش

منووليدهاتحفظهاكيحديثآيتدالتيالأمغرفةفي)شمع(التوحيدصلاةقراءةعلىإسرائيل

والحسد.أرلأضرا

فالقاعدةالعليا.للمحاكمخاصة،وصارمدقيقاختيارموضعالقضأة،فيالمطلوبةالصفاتكانت

يخضعالجناييةالأمورلكن،المدنيالشأنفيالحكمبأهليةيتمتعونالقدأمىاليهودجميع:تقولالعامة

كونهم،الأكليروسمنلأعضاءبناتهمتزويجيمكنهمالذينالقدماءواليهودوالأحبار،الكهنةلامتحان

نقي.قديميهودىنسبمنمنحدرين

الدينإلىالمتحولالوثني:القانونعليهينصماإليكم،لليهوديةالمعتنقينأوللمتحولينوبالنسبة

يهودية،أمهكانتفإذأ(؟المدنيكماالجنايي)في.الأصلوثنيآخريهوديآليحاكممقبولأليهودى

القديم.اليهودىمحاكمةفباستطاعته

الآخروالبعض،والمدنيالجنائيفييحأكمأنفردلأىيحق:تقولأخرىعامةقاعدةوهناك

قأضيآ.أوشاهدآيكونأنلهايحقلامثلأفالمرأة،الجنائيدونالمدنيالمجالفيالمحاكمةلهميحق

المحكمةمنالإنسانيةالمشاعرمنخالرجلكلإبعادمطلوبأكانفقد،بالرحمةالعدالةتلطيفوبغية

العليا.

والرجل،والخصيالعجوز،الشيخ:منكلالعلياالمحكمةفييفبلفلاالقاعدةهذهعلىوبناء

.القلوبقساةولايهودأ:الحبرويضيفله،أولادلاالذى
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.ملغاةأحكامهفإنقضيةفيللنظرأجرآيتقاضىومن،مأجورةالقضاتيةالوظايفتكنولم

..ع-لمب!اب!ة(--7-عجلإعإمئحةقلاه

الكهانةهباتإحدىوهي،الهيكلأيامفيللكاهنالعجينمنمنحةتخصيصفريضةأوجبت

الأولالعجينوهذأ2(11)15/5عددارفيعة"اقرصآترفعونعجينكماول11ورد:حيث،والعشرينالأربع

لاحتى،فلسطينخارحالرفيعة"11شريعةيظبقالفقهاءلأقوالوأستنادآ.معينةحصةالتوراةلهتحددلم

العالم،ملكإلهنا،الرب"يتارك:التاليةالبركةالرفيعة"11يقدممندويرداليهود،وسطمنالشريعةتزول

".الرفيعةبتخصيصوأمرنابوصايأه،قثشناالذى

قميكأهلكية(،

إلىالبايعمنالملكيةبهايتتقلالتيالأنشطةيلكويعني،التلموديةالهلاخاهفيمصطلحهو

للهالاخاه:وفقآللملكيةكثيرةطرقوهناك.المشترى

فلاالمنقولةالأملنأمااليد،ووضعوالعقدبألمالتشترىالتيالأراضيميرالثابتةالأملن

الشارىتولىفإذأالبهايم،:ميرمعينةأشياءتخصبالتسليمملكيةأيضآوتوجدبألحيأزةإلاتشترى

ملكآفتصبحالسلعةالشاركطيرفععندمابألرفع،7ملكيةوهناكله.ملكآتغثوالبايع،لطلبوفقأزمامها

له.
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الكاملةالنبايحغالبآويسمى،الربمعالسلامبعهدللتنكرةتقدمالتيالأغنامدرابينمنيوعهي

الكاهن.اءلىفتعطىأليمنىوالساقالصدرعداكاملةيأكلوئهأأصحابهالأن
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حييشمنكالنذروهوبه،النطقأوشيءعملعنالامتناعبهويقصدالنذر،يشبهمصطلحوهو

به.الإيفاءبعدمالمتعلقةالقوانين
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المساء،قبيلويقربهايقثمتهيجلب،الفصحليلة،نيسانشهرمنعشرالرابعفييهوديكلكان

ألاحتفالطقوسورتوقد.الليلمنتصفحتىليلأيقثمتهميأكلواوكانواأليوم،منتصفبعدأى

يقثمةيقدمونالسامريونزالوما.ومزاميريزانيمالفصحطعامويصاحب)المشنا(فيالفصحبذبيحة

فلسطين.فينابلسمنبالقربجرزيمجبلعلىاحتفالايهمفيالآنحتىالفصح
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فيبالقدأسأليهودويمومالكأسعلىويتلى،الوليمةقبلالأعيادولمحي،السبتيوميتالىبركةهي
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مقدسبيختتمونهالأعيأدويوم،السبتيومفيالسبتمقدسبويختتمونه،الوليمةقبلالمساء

أشجارخالقويباركونالنبيذكؤوسعلىيقدسونالثانيةالوليمةقبلالصباحوفيوالأزمانإسرأئيل

رابا.قدوشاباسمالتقديسهذاويسمى،وحسبالكروم

قوانينهايختلفالمنطقةوهذه،خاصةولاعامةأرضآيعتبرلا،مشاعةالأرضمنمنطقةوهى

تتعلقبقوانينوأيصآآوإليها،منهاالسبتيومالأشياءبنقليتعلقفيماالخاصةأوالعأمةالأرضعن

المنطقة.هذهفىعليهاالعثوريتمالتيالأشياءباكتساب

ع77--3077-.-.-ء7..0:ش0007ج....-شعع.صءخ7077عع."ع7ع-عع---3-سع"ع..عع3.--...-.-ععع."....3.--."ء.3ع-..خ077-ع3%3عصعع-3عإعخ.--ير7-7---..ع-.700073ة...-..ع.7عع-7ني!!ن!منا.!بة)7ع.كركم!

بحقهميكفيلاممن،الذنوببعضمريكبىعلىأ!هيةالإرادةتحققهأالتيالعقوبةويعنى

المفأجئ،الموت:أمثلتهومنالقضايية.بألمحاكمالعقوبأتمنالنوعهذا-ولا،الدنيويةالعقوبة

عندماالمصريينعلىتحققالذىالموتالعقوبةهدهومن.الموتإلىيؤديالتيالمؤلمةوالأمراض

Jوالسلامعليهموسىيتعوأعندمأالبحرمأءفيبإغرأقهمالربحكم J Jيبيدوهم.أنأ

.220611الخروجاسفر

بهايدخللموإنللرجلزوجةبموجبهالمرأةتصبحوالذيالمكتوبالزواجعقدفهو:كيتوباهأما

المكتوبةالويئقةأيضأكيتوباهمصطلحويعني،المكتوبةالزوجةمستحقاتأوالزواجعقدويعنىبعد،

وفأةبعدأوطالفهاعندتأخذهاالتيالزوجةمستحقاتفيهأتدؤنوالتي،الشرعيةالزواجورقةأو

فهوالعذراء،غيرعنالعذراءحالةفييختلفللزوجةيدفعالذيالملكأوالمبلغهذاوأنزوجهأ.

زوز.1..العذراءولغيرللعذرأء،زوز52.يبلغيقديرأقلعلى

وتستردلها.شمجروأعطياتهداياإلىإضافةالمالىمهرهاالعقدفيلعروسهالرجلويكتب

موتعندأوسوتاه-(شرفها-فىطعنآهنالكيكنلم)إنطلاقها،حالةفىالحقوقهذهالمرأة

وإنعقدها.حقوقيرثونأهلهافإن،أطفالمنهلهايكنولمزوجهايموتالتىالزوجةأمأزوجها.

حرةفتصبححأليزأ-مرأسيم-عليهافيقيميرفضهأأوزوجها،أخويتزوجهاأنالوأجبفمنعاشت

حالوزأ-.بالزوا!-

163http://kotob.has.it



.،-،:قىفي---7-ني..+-لا!!-نر--ة/لآوأ--...7-ءفي-..،:.ء..ات--.27/..---ا/نر.:.3...-اع7أ!س7:..ل!..كاع:-يز3خلا.صكايزء3.لأبر-7-.:-..-....3.-،3-ءإإ!ع%-ع-إ!بملا..د-مع-كا7-+-يرد...7!؟؟،ة..7لإ-؟%!م737.!.ء.-خع3ع3!3عع3ع3-ع07-كا3 .بمصع،!ع-ص-037:373ععشخ-ء3727.7-%4يرع..77-ء--37ص7:-.7-.لأ:لا-.!./7-!-ص.-:.بر3كابرء-ء--."-....!ع..و-.كا.:قيع.خ...بر-ة.3....ص..:ء....77--:7قيلاع.ع"ة-ع؟--لإ---.7-7بز77.7عةخ:3ير7ء.!ش3يزعش2ع--ع-7.:ع...خكأص..:--/-لاء.بر.-..ةخ.-ص77+.؟4ض.س،-7-ع.بر.،.د"-.--س،أصبرخ-.ة؟برع؟ء-ى.ء7-.-?-قي.3عأ،خء..ء--ءح2صكاخ،اش+-.ل!.-:.في/./ع-:..-ع.علا-.-ء.37ءص-.3.،-3.،ص-ء-7،73.7ا.،.--طبز*.-.عبركاةلاش!لا.-لا.- vp--2ع--ص-.عءs-/7،لا000077ءصص،7---?-ا-س--7ء-.--.-/---.-.ء..،لا-.،ع-...7.-ع.--.عو..-!---
ع77-.ع!47107ءسس!مم

:أقساملأربعةفلكوينقسماخر،نوعمعنوعوتركيبخلطهو

.الحيوانتهجينأ-

.المزروعاتيهجينب-

.الكروميهجينج-

الأقمشة.يهجيند-

والملابس.والحيواناتالنبأتات:وهىفقط،أقسامثلاثةالتهجينيعتبرمنوهناك

ايجادحاولواالقديمالعهدمفسريمنكثيرآأنإلا،التهجينتحريممغزىالشريعةيؤضئحولا

نأيذعيوكأنه،الأولالخلقويكذبيغيزفإنهنوعينيركب"من:نحمانبنموسىفكتبالمنزى،

رأينفسوهو"،التشريعاتلتلكمغزىيوجدالا:فيقول"رأشي"أما"،ينبغىكماخلقهيكمللمالرب

11القلوبافرأئضكتابهمقدمةفىقودابنبحيا

بأنواعه.التهجينأحكأمويشمل"كلاعيم"،بأسمالللمودفيكأملفصلوهناك

-.!ءخنرءة?3-ش---..7دءعء.إة:3!كا/7تم،خة./-ؤ..:ء.--كا-....-كأخ%ء-.ش.-ء؟!.ة.؟ة..2نم.خعخ-.ش.:::ع..:.خلأشء--%ةء*.:30303ع.د!؟ص3خبر-أآ.3..صخقية:!--لأبهإترخاء.تم-نمة.بز؟7خع%:ةتسخير-؟لإكا.:.-ءش:/لاءيرلآ.لأ.لاضخء-3لا.خع!كاير-ة2-:لاة.قي-.كأخدعبخء4.يمء%.قىةص،.في.،ةكأخسءةخبزإ.:ةلا؟::نز707ج-بز،في.ب.ج..اآ.في.سيز::يزأل!-.نر.:آش:.ير-أ:ص-.إء73سآ:.-37-عءير-فيبر!ة-..!37-..خ07و!بر-ختر:ع7خخ.-:لاير--لملاة!يربر.خلاشىبر-:لا73ش73س.:ب.يمخ-.ء..3ةأ..-خ7ء/7:-لا
قيء؟7.لاخخع7"عكل77!.-.-ضىير7.ء-ء-.-.لا--!--07-ي/كاكابر!ى...نر-ة-7.نرابزبز-.7.ل!!..:-،لإبربرإ-*ا4.ء00خ.3-نم*؟33-:لا..-.ء؟،غ.خ.خ733،:-خ:بخإ.؟67خخخ-بربزتمءخبئ7خإ:شيمعبم-..-:بر-يم-ة.أ،جنج!كالاقيركا!يريم---بزبز:ؤس؟.خةإخ:-تبز:ة؟يمآخكأير3بزءتم؟!نرخ.عبرآكأير!ير!قي:ض!.غ37ففي:برةزص!كأفيقي%%-!خ:!إةشنر.كافي3:نر-ظ:ضتر%خبم.نر.بربر!ةجيننر4كأ؟ضبنتريرضزرءينخير-بر.خء-كا-؟.ءعش.ةتن،جمنتكبقفي!ة!ك!ث!

ا-.-(في7سع.3صد--7كاش--7ةبر4خ-خىذهـء0777-كاير07..ء،4ر73.-7..د7!.ص.س...ص.../7-.لاير:3-.73،ص...خ4-.خ3-3--.---..إ.عر.3في-7بر3عأصفي7كا--س-.-ا3برجآ-.بر.كا77ءع..--%3..آعخخ؟بملاكالا-برير:ءلاةؤصع--لإصعقيص-س-لآء-لابرلآ؟فيسبر/عبر-!إع.3!4--نن-بز")قيءخ.:-ا-3-عء.-.7-.،إ-!.بز./.في؟بز.في.ءص:بر-.آ./.:."لمنرغبر.-ة.:7.لا.ش.3؟..،!قي0.،:ع-.؟...ل!ع.-علأ:خإ:بمير!يببزع.،-.7في-.27-؟؟!ءىفية4ص3آ+*-:سخ7جبم-كأ؟-

دحت..مق541سنةحوألينحمياهوأساسهواضعأنويقالعضوا،12.منمؤلفوهو

وشعاير.طقو!منيتخللهاوماالدينيةوالحياةالعبادايااموريتظيماءعادةمنهوالقصدعزرا.رعاية

المجمعواستمر.السابقةمنزلتهاإلىلتعودويزتيبهاالقديمالعهداسفارجمعيمالمجمعهداحل!وم!

ق.م،275سنةحتىالسبىمنعادواالذيناليهودشؤونعلىيهيمنوهوهذاعملهفيالأكبر

11.سنهدرينمجلسبعدهوجاءفتوقف
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الحامض.اللبنأوالحليبمعالخبزكيمتربخلطعملها-يزيدةعنعبارةوهى
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قدالربأنالتورانيةالتقاليدوتزعم،للكهنةينتمونلاالذينأولئكوخاصة،لاويسبطابناء هم

لأنوذلكقبل،منالمهمةبهذهاختصواالذيناءسراييلبنيابكارمنبدلالخدمتهلاويسبطاختأر

العجل.صنعبسبباسرائيللبنيعقأبهفيلموسىاستجابواقداللاويين
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اللاويينبقيةأما،الكهنةوظيفةيؤلواالذينفقطهمهأرونأبناءمناللاويينأنالروايةويؤكد

وحملالعهد،وخيمةالمعبد،لخدمةإليهمانضموافقطالخمسينوحتىوالعشرينالخامسةسنمن

الصحراء.فىتجولهمأيثاء،والخيمةالعهديابوت

منيعتاشوبقيالمقدسةالخدمةفىظلبل،خاصةملكيةلاويسبطينللمالاستقرارفترةوفى

إسرائيل.بنىمنيللقاهالذيالعشر

إلقاءوظيفةلهموخصصتالمذبحعنتمامآاللاويينإبعادتمفقدالثانيالهيكلعصرفيأما

والمعابد.الهيكلخدمةأووالعزفالشعر

فيالتوراةلقراءةدعوتهمفيسوىاليهودبقيةعناللاويونيتميزلمالثانيالهيكلدمارومنذ

الكاهنيدعلىالمأءصبوهيللاويينأخرىوظيفةحفظتكمااليهود،بقيةأمامالكهنةبعدالمعبد

.للربللابتهاليدهرفعلدى

منهاأقدمسوريافيوهي،المسيحعصرفيفلسطينفيالشائعةاللغةهىالآراميةاللغةكأنت

الآراميةأخذتالبابلى،السبىمنالرجوعوبعد.العبريةاللغةوبينبينهاشديدوالشبه،فلسطينفي

.الناسبينالتخاطبلغةصارتحتىفشيئأشيئأالعبريةمحلتحل

اللقاطوهو:للفقراء،الحقلمحصولبعضبتركالفلاحيؤمرحيث،التوراةوصاياإحدىهي

المسنيأمأ،حصادهعندالمحصولجامعىأيدىمنتشماقطالتيالسنأبلهو:واللقاط،الحقلوزوايا

لاالتيفهى،الحقلزواياأماويأخذها،يعودأنيجبفلاالحقلفيالفلاحينساهاالتيالحزمةفهو

الفقراء.حقمنجميعآلأنهاجمعهأيجب

يشغلهأنيمكنالذىالمجاليقاربأوقاب،أوالخأبربعويساوكطللسوائلمقياسعنعبارة

مكعب.سنتميتر954ويساوى،بيضاتستة

حيثلولافاسمالأربعةالنبايأتتلكعلىويطلق،المظالعيدفييشتعملنباتاتأربعةأحدهو

الشريعةويالزم.وحدهفيكونالأيزجأمأ،الصفصاف،الآس،النخيلسعفمعآ:أنواعيلاثةيربط

النخيلأشجارسعفهوالتوراةفيالواردالنخيلوإن،المظاللعيدالأولاليومفيباللولافبالإمساك

يسمىالذيوهوغصن،عنعبارةويكون،وهناكهناإلىعراجينهاتنفصلأنقبليتموحينما

وأغصانالأترجعنعبارةالتوراةفيالواردالأشجارويمر،اكتمالهقبللنخيلفسيلطرفاللولاف
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يكونأنمتل،الورقعليهيظلالذىالنباتعنعبارةالتورأةفيالواردةالكثيفةأىالغبياءالأشجأر

فوقالثالثةوالورقةمتساويةالأورأقكانتإذاولكن،واحدةساقعلىنلكمنأكثرأوثلاثةهناك

واحدةشريعةعنعبارةالأربعةالنباتاتوهذههجميآ.نباتآيسمىولكنكثيفآيكونلاهذأفإنذلك،

.باللولافجميعهاوشحمىالآخر،يعرقلمنهاوكل

ليكطع)اللف!!7

اللقاطوهو:للفقراء،الحقلمحصولبعضبتركالفلاحيؤمرحيث،التوراةوصاياإحدىهي

المنسىأمأ،حصادهعندالمحصولجأمعىأيدىمنتساقطالتىالسنابلهو:واللقاط،الحقلوزوايا

لاالتيفهى،الحقلزواياأمأويأخذها،يعودأنيجلفلا،الحقل!يالفلاحينساهالتىالحزمةفهو

الفقرأء.حقمنجميعآلأنهاجمعها،يجب

07عع703ع7.ع..--7-!-------.-7-7جةع7-ءعع7ععخعع.خ-ععسعبرع7ع:ععء":.خء.عع.7ع7.عع---.ة-.،--::البعبيبئ!ءع-)فالثنف!

"،المسيحأيام11باسميعرفجديدآعهدآويبدأيخقصهمسوفوالذى.علليهود،7المنتظرالمخقصهو

المسيحمجىءفيالأملأدهـهذأوقد.والعدلالسلامعلىقايمةصالحةسعيدةحيأةالبشريعيشحيث

أساطيرعدةوظهرت.النهايةيتعجلأليهودكطالتاريخفيمسيحيةحركاتعدةظهورإلىالمخلص

التلمودفييزدحسبماالمسيحيةالنبوءةأنإلا،المسيحمجىءبشأنالطويلةالشتاتفترةفيمتعارضة

ويحققضايقتهممنأليهودداودابنالمسيحينقذحيث،السياسىالخلاصموضوعتؤكدوالمدراشيم

وفيهاالمشيدةالقدسوسطهافيويتمركز،التوراةبأحكامالمؤسسةالكاملةاليهوديةالدولةبنوءة

وأالشديدةوألاضطرابأتالمظالممنفترةمجيئهويسيقمجىء.معأليهودىالشتاتويجمع.الهيكل

التىالدينوية،يومأوالأخيرةالأيامإلىيلمحونأسرائيلأنبياءكان"المخلصمجىءألام11يسمىمأ

بدأتالزمنمرورومع،اليهوديةالشعبمخيلةفيالأملهذأانغرسذوريهأ.القوميةالعظمةفيهاتبلغ

حوليدورالمجيدوالمستقبلوتتكايز.تتعددالعالمذلكفيالحقيقةإظهارعليهاكانالتيالعجائب

المسيحإن.والعجيبالجديدالعصريتشينليرأسايثهسيرسلهالذىالمسيحأىماشياحشخص

هيلل،الحاخاموهو،المعلمينأحدآيار،المراجعمنالعديدمحطهوالتلمود،فىوردكماورسألته

المسيحلأن،سيأتيالذىحتىلإسرأييلمسيحمنليس:يقولكانحيثالمسيحمجئمسألةالشك

اليهودبعضمنقبللكنهعنيفآ،سخطآهيللللحاخامالرأىهذاسببوقد،حزقيالعهدفيلهااعطي

بصورةالرأىهذاالتلمودويستعبدلإشعيا،المسيحيةالنبؤاتمنالعديدحققالذى،حزقيالعهدفي

خلقإلىالتلمودويشير.الكونوجودفيالخألقمخططمنجزءآالمسيحإرساليشكلحيث،قطعية

والمعبدالمجد،وعرش،وجهنم،الفردوسأىعدنوجنة،والندامة،التوراة:العالمقبلأشياءسبعة

الخطر،إلىالوطنيةالحياةيتعرضعندماشدةيزدأدالمخلصبمجيءالأملكانوقد.المسيحواسم

كتبهمفيوالموجودةبألمسيحالمتعلقةالمسيحيةبالتنبؤاتيعلقهمأزدأداليهود،الخطرعلىأزدادوكلمأ
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فإنشيء6كلوفوق،المحنأمامالثباتعلىوتشجيعهماليهود،بؤسمنالتخفيفأجلومن،المقدسة

ايثهأعدهالذيالبارزللمقاموستعاد،العالماضطهادوسينتهي،المسيحبقدوممباركةستكوناسرأييل

عليهميتفوقفهيالشجر،باقيمنأقلترتفعالكرمةأنبمامصر.منالكرمةلهأحملتفقدلها،

العالمفيلكنها.العالمهذافيوضعيفةمتواضعةلتظهرضعفتقدكانتإسراييلكذلكبثمارها،

صرت:مكتوبهوكماالعالمهذأفيمحتقرةلتبدوإسرأييلخلقتهكذاكله.العالمسترثالآخر

قيل:كماالقمةفيالربسيضعهاالآخرالعالمفيلكنكله،النهارلهاوأغنيةالناسلجميعاضحوكة

قدميكترأبويلعقونلكيسجدونالأرضإلىووجوههممرضعأتوالملكاترعاةلكالملوكويكون

منتظروه.يخزيلاالذيالرباناانيفتعلمين

؟.7ع..ةخ-.ع/لا33!-عخعى7ع3خفيخ3عنربزخ%كاعلا777ع7-7-فيخ7/ء،س7ءعلابرععععرع3-7ععبم-ع".77-لا-73-7-.:ع7ع(يثل!ه3!للأ)-علأما

الزوز.اوالفضىالدينارمنعشرستةدبونديأ،إثناشماويوهى،الفضةمنصغيرةنقديةعملة

303.-3؟-.خعبر-في:7ء.كاعس:ع072خ.7..ءر7ع-لإ---73ة.7?خ"لأ.--خ7ةع-خ-ةضء--ش.ء7،خءضبر7يرفيجيرص7،س.جمبر،ى.،!3ع؟-3ش30جبر3003ءير33كاقي-كأخى،:-صنر-قيبر.شيمىء.7ةىص7.إبر.--فيخة.إء-+--3.ير.ب33:7007.شع،ص:؟-عبرت-7،عشبرى..ى.عبر:-/س:37ى07ص-:..خ.7ء..جبر..بر.3ش--.3.-.ص--ص-إ.:.خسكأ-7.-007-ع3.ة7-7ع77

7-ء7ع--عع7.37-ع7ى-77ع7-غ.:ع7خصخ-"7373-بن.بركأىضأخنم7خبرخة-73.ت7بر.؟3سبر-ةة-73خ-ثمفتر7ع3قيى-خفيأبخ3،نر77--ةأجكأأبر..دجعترع-.؟فينم3لىشقييز!نربز7%"عنرخىكاخ..ع-ع/ع3ة.33ىقى.-33:73خلإ!القتن3ى،ا77الفتذأؤخالانننببن!ع7.أالسفذ

فىعنهاالبحثيجبالتىالوحيدةالوسيلةهيالتلموديةالعقيدةمجملاءنالتورأة:يطريهيالول

،التوراةبهيامرماالإلهى،الوحىفىإلاعليهالعثوريمكنلاماوهذا،والأخلاقيةالروحيةالحياة

عنهيعبرالسلبىالمبدأانوببسأطةونظمها.لتعاليمهأيخضعالأخالثيةلأنيحزمه،وماعنهيذأفعوما

.التوراةمنهحذريتالذيالسلبىالمبدأينتهكفإنهيفعلهومنالمحرمالتوراةامروهو"تفعللابيعبير

.العقابهوالمحرمفعلبينما،المثوبةهىالفعلجزاءوسيكونإفعل"11تعبيرهوالإيجأبيالمبدا9

طريقه"علىويشيرالممجدالواحدالقدوسعلىلتتعرفقلبكفيالكلامهذا"ضعالكتابفىوجاء

.1504،العدد:سالر

11الشروانبذواالخيراعبدواالشر،مقابلالخيرمتلماايشبهنيالتوراةتقولالمبداين:علىومثأل

الأولفإنالخير،وعبادةالشرنبذهووالإيجأبيالشر،يعبدلاانهوالسلبيالمبدافإن2.:خروج

فاعله.يثأبوالثاني،العقابيشتوجبمخالفته

33ع3"ءع/ة3-ع07-07:خ-عع.ع077-..7.نر.-..ة3..ع77-3كا737.7ع3.خ؟خ7خءج:-ع-؟بزىش..يز3-ءغد....إ%صدء.كأء--نر..بزلاع3؟..تريز-".نر7آ-.بر..-:!."لم:..:بزترءبزنم...ش.ع!برء:خ7ش!!فينر7بزع-تر!ج.--3.!!.خ....!..ع....خ7.:33.صع77-ع73عع3ع--037-+.:.عع...7.(عإموفن7!معئوم

تتمالتيالنفسيةالأمراضمنوهوالشر،كلامعلىللرجلعقأبآاليهوديعتبرهمرضوهو

أياموسبعهمرة،اولايامسبعهالمرصبأحتجازالكاهنويقوم.التوراةأياتوبتلاوةبالتوبةمعالجته

ربهامامدنوبهويعرضاعمالهويراجعالمريضيتفكرانبهدفالاحتجازويكوناحرى،مره

النجاسة:توجبالجذأممنأنواعأربعةوهنألك.الغفرانعلىفيحصلذلكعنوييوبوصميره

خرومكالجص(أبيضأحكألشدهأ-الأبيض!ا،أكالصوفصعيتكاليكج(،الأبيضاللونأبحري!

نجسفهوالأنواعهذهأحدالىبشريهلونيتحولالذيالمجذوموأنإ،البيضةكشرأكلون5- للصا
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منكلينجسفإنهالمجذوميحتوىالذيالمكانيالفراغأنأىظاإله،تحتيقعمنلكلومنجس

المنجسة.المجذومبظل!يسمىمأوهذافيه،يدخل

491عأمالربيعفصلأواخرفياكتشافهاتمالقديمةاللفايفمنمجموعةهي Vالمغاراتفي

والبعض،كبيرةفخاريةأوأدبفيوموضوعآبالكتانملفوفآبعضهأوكان،الميتالبحرمنالقريبة

الأوأني.شظايأبينومنثورآممزقأالآخر

تعكسالتيالأصليةالمؤلفاتوبعض،القديمالعهدمنوأجزاءأسفارعلىاللفأئفيالكويشتمل

منهمالطائفةيالكرجألأنالظنعلىويغلب،الثانيالهيكللفترةيعوديهوديةطائفةروخ

.11الأسينيين11

كتبتفقداللاويينسفرمنأجزاءبعضباستئناء،المربعالعبرىبالخطاللفايفيتكدونتوقد

بالآرامية،مكتوبةواحدةولفافة،القديمالعبريبالخطمكتوبةأخرىلفافةوكذلك،القديمالعبرىبالخط

التكوين.لسفريقسيروهي

الجانبينعلىالميتالبحرمنالقريبةالمغارأتفيكثيرةحفايرتمتاللفأيفيلكأكتشافومنذ

وقد،عصرهعلىالضوءتلقيباركوخبأزمنمنبقاياعنالحفريلككشفتوقد،والأردنيالفلسطيني

اللفايف.تلكمعظمئشرت

أيامفي،الفلسطينيةالمدنجميعفيالثانيالهيكلعهدفيالمحاكممنالنوعهذأانتشرت

الدينيةبالمسائليهتملاالمحاكمهذه.والخميسالإيثينيومي"المحليدين"بيتفييعقدكانت،محددة

محكمةهيئةيتكون:المحكمةلهذهالخاصةالمهامتتحددوبذلكللأضرار،المستبةبالشكاوىبلفقط،

التعويضالجسدية،التعديات،الاحتيال،النشل،السرقة:المدنيةالقضايافيللنظرأعضأءيلإثمن

أربعةأومضاعفةلتكونالغرامةمقدارتحديدالضرر،نصفعنالتعريضأوالضررعنالكامل

تعويضصاحبهفعلى،قرونهفيبالنطحأحدهمع!ثورإعتدىإذااالخسأئرأمثدخمسةإلى

بدلفليعوضشأةأوحمارثورأونحوحيةيدهفيالسرقةوجدتإناأيضآوقيلا،النصفالمتضرر

.22،4:سفرالخروجأيثين(الوأحد

أوالحساباتطريقغيرعنالشهرأيامويثبيت،التقويمبتسويةمكلففهودين""بيتهناكوأما

المحكمةهيئةواجبومنالجديد،القمرظهورلتثبيتعيأنشهودحضوريجبكان.الفلكيةالمراقبة

مثلأ؟عشرالثالثالشهرإضأفة؟للسنةأوللشهرأيامعدةإضأفةالضرورىمنهلالشهأدة.يتقيق

مايير.الحأخاميقولهماهذاأعضا،يلاثمنقضاةهيئةتقريبهذأكل

يصلونقدأعضاءيلائةقبلمنالقضيةمناقشةاتجرىا:فيقولعمانوييلبنشمعونالحاخامأما
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".مشروعةتكونالسنةأوللشهرفالإضافةذلك،الثلاثةالأعضاءقزرلوأنه،بيد؟سبعةأوخمسةإلى

هناكالشهود.يجتمعحيثيازبك""بيتيذعىواسعةمحكمةهيئةالقدسفي"كانأنه:ويذكر

بينمنالأهمالشاهدللمحكمةيدخلوكان.الأوائلالإينهينعلىالأسئلةوطرح،بفحصهمويقومون

الأفق3فوقاريقاعهكانكما؟الشمساتجاهالقمرشاهتمكانأىفيلناقل:يسألثمومن،شاهدين

يدخلعندهاشهادته.تلغى،الشمسقبالةأنهأجابإذاالهاير؟عرضهوما؟ميلانهجهةهيمأ

يقبلعندهأ،سابقهأجوبةمعمتطأبقةأحدهماأجوبةكانتإذانفسها،الأسئلةعليهتطرحالآخر،الشاهد

شهالته.

خائبينلينصرفوابلإجباريأ،كانالاختبأرهذالأنسريعأإلاالآخرينشهاداتتدققلابعدوفيما

بهذهبالنطقدين(-)بيترييسعندهايقوم،للشهادةالدايمالحضوريعتادواوحتىلهم،يصغلملأنه

11.مكرس"مكرس،:الشعبيجيبمؤكد".الهل!11:الكلمات

كانوإنحتى،السبتيومفياستخدامهاأوحملهايمكنلاالتيالأشياءعلىيطلقمصطلح

الأعياد.بقيةفيحتىيشتخدمولا،المحرمةالأعمالمنعملأيعتبرلااستخدامهاأوحملها

يستخدموأيضآ،التعبديةالطقوسلأداءاستعدادآبالاغشمالللقيامالماءفيهيجمعمكانوهو

الاغتسال.شروطيستوفيلكيسيعةأربعينبمقدارالماءيكونأنويجب.للتطهير

مدارشفهوأهميةالأكثرالميدراشأما)ميدارشيم(،اسمعليهأطلقالحاخاميالأدبمنفرعهو

والمجلاتللتوراةالأخيرةالخمسةالكتبعلىالهاجاديةالجماراشكليتخذالذىالكبير()المدارشرتأ

(،الندامة)فعلوروثالأنشاد،ونشيد(المقدسةوالنصوصالتشريععلىالحاويةالورق)لفايف

وهناك،الكنيسلاحتفالاتالسنويةالدورةخل!يقرأالميدارشكانوإستير.الجامعةوسفر،والمراثي

11"يتخومأالفلسطينيالحبروضعهوالذكط،التوراةمنالأخيرةالخمسةللأسفارايتخومااميدراشأيضآآ

11.المزامير"ميدراشكتابيغالرابعالقرننهايةفي

لتقديموالكهنةالناسيؤمهالذىالمعبدأوالهيكلفيقدسيةالأكثرالأمأكنمنالذهبيالمذبحيعذ

وجودهمنذالهيكلقصةمعاليهوديةالتراثفيالمذبحوقصة.وخطاياهمذنوبهمعنوالتكفيرالقرابين

لاستحصالالندمأهميةبرزتلذلك،الهيكلدماربعدالتكفيرأضاحييؤقفتإذ.بناؤهإعأدةيئموخرابة

وتوبة.ندموجوددونتكفيرولاقرابينلاأنالأحبارفأعلن،القرابينيقديمعنعوضأالتوبة
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قدداودأبوهكانالتيوالذهبالفضةأدواتجميعإليهأدخل،الربهيكلبناءسليمانأكملولضا

عشرونالمحرابطولوكأن15(،7:الأولالملوك)سفرخزاينهفيوحفظهاللربخصصها

ومذبحبالذهبكلهالهيكلوغطى،المحرابأمامذهبيةسلاسلومدالخالصبالذهبوغطاهذراعآ،

بالذهبالمحراب

فرضأخرتنظيمجاءثمأليهود،منقلةبينوالتعاليمالشريعةأنتشرتالكنيسيشكيلوبثد

إلىالتطورمنجديدةمرحلةالشريعةفدخلت(،الأعلىالمجلسأسنهدرينباسمعرفوالذىسيطرته

منومكنهالمعبدأحيتالتيالشريعةوتعأليممبادئترسيخإلىذلكوأدىالتلمود،إلىوصلتأن

جديد.منالمذبحإلىالقرابينوتقديموالتكفير؟العبادأتاقامةأجلمنالناسجذب

هزمو.

بماالمذبحأمامفيهاوينفخ،البرونزيةالأنابيباستخدأميجوزولا،القصبمنمصنوعةالةوهي

منأقلعلىالعزفيجوزلاأنهكمأ،وأربعينيضانعنيزيدولا،نفخةوعثمرينواحدةعنيقللا

أنبوباستخدامفيوالسبب،الفصحعيدقرابينتقديمعندوئعزفستة،منأكثرعلىولاقيثاريين

وأصفى.أجمللحنآيعطيأنهاالعزففيالقصب

يمالصوتفيطويلمدلهلحنوتكيعأهتكيعاه،تروعاه،يكيعاه،:فهي؟العزفنوياتعنأمأ

يزوعاه.نوتاتتعادليكيعاهنويةوطولقطع،نوتةيغمرة،لكلسريعةنوتاياثلاثيزوعاه:

ستكمل(الكنيس)خارجالفرديةالصلاةلأن؟السنةفييومآعشراثنيفيالمزمأرآلةوتعز!

حانوكأ،أياميمانية،الهيكلأعيأدمنأيأميضانيةهي:الأياموهذه،الأيامتلكفىهيللمزمورترنيمة

الأسأبيع.بعيدألاحتفأليوم،الفصحعيدمنالأولأليوم

ء7-سبر.-3.عء:-7ء.-7؟ة---!ج-كا-!---/0.7.:-7-ع33لا7عء-خشعخع7جعةء7برلانرلا:خلا.3-أ.،ع73"آص"كا:ع-7نربرع..في-77----ع*.ء.ع7كا3.7عء3ءء7:ع77:ع:-د7،037-0ع7-7-77خع03030077كاعلى

--!ع،-.--ع7-7،:7ة03-عخ7عع--ع.ع07ع.عء-.-7ءع-،ع*-ع7.ع7ع77شكأة7-كا7-ير!-ص7ع-خعد-خ:-أ--ءةشء---خشة.7في.7.عع..7ء-بمعفى:.إععنمبم:عيرعع?:خخبزير./ضعقيعبمخء+عنر؟-نر..).--لاؤص----ع-.-.-*-.-نر---سكا؟-بز-----.ع7.س3ع..3//ع.عة.عءعسع.:عع."عع--ص.لا-ءع.سخخ"3ةع3يزع.ءفن!ف!إ-خ-أد.علقنهخاهرلر

ومثبتةمغلقةوهياذثممع".التوحيد:صلاةمنفقرتينعليهامدونالجلدمنصغيرةلفيفةوهي

الدارلأهلوالمباركةالسلاملطلبوفلك.الداخليمينعلىالبيتدعأمةلمحي

"فيحفظ:ويقولالمزوزأعلىيدهبوضعدخولهأوخروجهلدىأليهودىيمومأنالمعتادومر

وخروجهم.دخولهملدىالمزوزايقبلونمنوهنأكللأبد"ودخوليخروجيالرب

73ع.+3ءسة-،-.ء.-.-؟!بر.:-:.أ..ءص.عخ!7.ع?عةفيء77--3ش؟ءء-ع-.ع-7/برعفي7ءععشبز%خ--فيقي-شكاكا.يمعة:--يرشإ!نرخيرفيكا%؟خخ!شفي.لا!-؟.إءيمبزبر:خبرنربرةخ--عفيع7كأعخسقي2؟؟قيبن-7:7عيم.يم..بم!37ع.-.7.03-خ.أ.7!.7ع::-.ضلا-خ.-/ش.33/777.يرلأء.في.ع..ععسءج.ععع".لاكأتم--ع::خكاعخع3ء-.ء..!ش!ثأ.ءمسا

الظلامععحلولوعندمأدبةحولفيهايجنمعونالماضيفيعاليهودعوكانخ،عالسبتئهاية-ليلةهي

أصطلحالتيالهفدالابركةالطعاملبركةاضافواوقدعليها.ويباركونوالبحورالسموعيحصرور

الأكبر.المجمععرجالوضعهاعلى
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.الحربإلىذهأبهعندالمقدسبالزيتنفسه

القوميةالعظمةفيهايتلغالتيالدينوية،يومأوالأخيرةالأيامإلىيلمحونإسرأييلأنبياءكان

عليهاكانالتيالعجايببدأتالزمنمرورومع،اليهوديةالشعبمخيلةفيالأملهذاانغرسذورتها.

المسيحأيماشياخشخصحوليدورالمجيدوالمستقبلوتتكاثر.تتعددالعالمنلكفيالحقيقةإظهار

هواليلمود،فيوردكماورسالتهالمسيحأن.والعجيبالجديدالعصرتدشينليرأسأدثهسيرسلهالذى

كانحيثالمسيحمجئمسألةالشك،هيللالحاخاموهو،المعلمينأحدأتارالمرأجع،منالعديدمحط

سببوقدحزقيأل،عهدفيلهاأعطيالمسيحلأنسياتي،الذىحتىلإسرائيلمسيحمنليس:يقول

منالعديدحققالذىحزقيأل،عهدفياليهودبعضمنقبللكنهعنيفأ،سخطآهيللللحأخامالرأىهذا

جزءآالمسيحإرساليشكلحيث،قطعيةبصورةالرأىهذأالتلمودويستعبدلإشعيا،المسيحيةالنبؤأت

والندامة،،التوراة:العالمقبلأشيأءسبعةخلقإلىالتلمودويشير.الكونوجودفيالخالقمخططمن

بمجيءالأملكانوقد.المسيحواسموالمعبدالمجد،وعرش،وجهنم،الفردوسأىعدنوجنة

ازداداليهود،الخطرعلىازدادوكلماالخطر،إلىالوطنيةالحياةتتعرضعندمأشدةيزدادالمخلص

بؤسمنالتخفيفأجلومن؟المقدسةكتبهمفيوالموجودةبلمسيحالمتعلقةالمسيحيةبلتنبؤاتتعلقهم

بقدوممبأركةستكونإسراييلفإنشيء،كلوفوق،المحنأمأمالئبأتعلىوتشجيعهمأليهود،

منالكرمةلهاحملتفقدلها،ألثهأعدهالذكطالبارزللمقاموستعاد،العالماضطهادوسينتهي،المسيح

قدكأنتإسراييلكذلكبثمارها،عليهمتتفوقفهيالشجر،بأقيمنأقلترتفعالكرمةأنبمامصر.

خلقتهكذاكله.العالمسترثالآخرالعالمفيلكنها.العالمهذافيوضعيفةمتواضعةلتظهرضعفت

النهأرلهاوأغنيةالناسلجميعاضحوكةصرت:مكتوبهوكماالعالمهذافيمحتقرةلتبدوإسرأييل

والملكاترعأةلكالملوكويكونقيل:كماالقمةفيالربسيضعهاالآخرالعالمفىلكنكله،

لاالذيالربأناأنيفتعلمينقدميكترابويلعقونلكيسجد!ونالأرضإلىووجوههممرضعات

منتظروه.يخزى

إلى:منزاهبحسبوينقسمسليمانالملكإلىالأمثالسفرينسب

.الحياةهذهفيالسلوكيخصأقوألأولأ:
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الحكمة.فيمدحأقواليلأييآ:

أدبية.ومبادئحكمثالئأ:

الأسفار،سايرفينجدهااليالوثنيةالعبادةمسألةومندينيةبحوثمنبخلوهالسفرهذأويمتاز

أماالأنبياء.كأقوالرؤىمنوليسحكماءعقولمنصادرةفيهوالأقوال،إسرأييلاسمذكرومن

فىموجودةوإرأدتهمنهقوةالحكمةوأن،العالمحاكميعالىأدثهأنوهيجدأ،فبسيطةفيهالكتابة

فوقالربوأنملن،أوشفيعأووسيطبلامباشرةتعالىمعهالإنسانعاإقةوأن،الإنسانضمير

طويلةوبحياةبالخيرالأولئكافئالشريرأوالصالحوالإنسان،بالأعماليتمالخلاصوأن،الكل

والحقوالأمانةالعدالةعلىالسفرويحث.الباكروبالموتتعيسةبحياةالثانيوئعاقب،وسعيدة

يأثرهويلاحظ،المصريةوالأمثالالحكمكتبالسفرويتضمن،الانتقاموعدمالرأفةوعلى،والصلح

فيترتيبهأعنالعبريةالنسخةفيالأمثالمجموعاتيزييبويختلفوالآشورى،الكنعانيبالأدب

المصادر.يعددعلىيدلالذىالأمر،السبعينيةالترجمة

فيألاجتماعخيمةأقيمتوقد.سليمانهيكلوحتىموسىعصرمنذالربعبادةمركزهو

يشبهوكانوالجلد،بالكتانالمغطاةالأخشابمنصنعتوقداليهود،يترعاتمنسيناءصحراء

العهدتابوتأمأمويوضع.والألواحالعهديأبوتعلىويشتملالعهد،خيمةيتوسطهاالتيالسأحة

كبيرخشبيمذبحيوجدالخيمةفتحةوأمأم.ذهبيةومبخرةالخشبيوالمذبحوالشمعدانالخبز""مايدة

والقرابين.الأضاحيلتقديمبالنحاسمغطى

11.المشنا11دأخلنجدهاأنيمكنلاالتيالشرعيةوالآراء

فيللتلاميذلفنتالتيالشريعةوهيوأعأد،كرر:بمعنىشناالعبرىالفعلمنهيمشناكلمة

لأحكاموالمفشرةالمكمالةالأحكاممختصرإلىللاشارةالاسماستعارةوتمت،مختصرةايقاعيةأقوال

فيموسىعلىانزلتأنهاأليهوديةالمروياتوترى"،الشفوية"والتوارة)المقرا(المكتوبةالتورأة11

رؤساءوشمايهليلفترةفيمنطمةالمشنامجموعاتكانتوقد.المكتوبةالتورأةمعسيناءجبل

المشنايتظيمويعتبر،هناسييهودانظمهافقدالآنالموجودةالمشنأ"11أمأ.الهيكلدمارقبلالسنهدرين
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قاموقدميلادكط.والئانيالأولالقرنينفيأليهودحكماءوهمالتناييم،عملمنالأخيرةالمرحلةهو

وقوانينأحكامرتبمنأولبأنهئعزفوالذىالمشنا،يشكيلفيبهئستهانلابدويىعقيباالحبر

فيالموجودةالموأدمعظمصأغالذىماييرالحبربعدهمنوأيىيعليمها،أجلمنالشفهيةالشريعة

متأئرةعبريةلغةوهيالتنأئيمعصرفىبهايتحديؤنكانواوالتيالحكماءبلغةكتبتوقدالمشنا.

.الفترةيتكفياليهودبينالمنتشرةالعاميةالحديثلغةوكأنتبالآرامية

11.الجمارأ11وهي،شاملةلإضافاتأساسآتنظيمهابعدالمشنأ"11وأصبحت

مبحثكلوينقسم)مباحث(،مسيخوتالىبدورهايتقسم)سدأريم(،أبوابلستةالمشنا"11ويتقسم

ويطلقفقراتإلىيقسمبندوكل)بنود(،سعيفيمإلىينقسمإصحاحوكل)إصحأحأت(،برأقيمإلى

)مشناوات(.مشنأيوتاسمعليها

فهي:المشناأبوابأما

الزرأعة.بشؤونالمتعلقةوالشرأيعالأحكامويضئم)البذور(:زراعيمأ-

وأحكامها.الأعيأدشرايعويضحئم)الأ!كياد(:هوعبهد-ب

الشخصيةالأحوالبأحكامأغلبهفيويعنى)فسماء(:ناثميمج-

تنتهجهاالتيوالقواعدالبشر،بينفيماالعلقاتتنظيمشرايعوغلبيته)الأضرار(:ئزيقند-

كم.لمحأا

A--الهيكل.فيتقدمالتىالقرأبينأحكامويضغ)المفدساث(:قوادشيم

والأطعمة.والأدوأت،البدنطهأرةأحكامعلىويشتمل)الطهارات(:طوهاروتو-

بالحرفينأختصأرأابيهاويشأرسدرايم،شيشأيشمىأصبحت)سداريم(،الستةالأبوأبوهذه

ويشيرون"،موسى"مقبرةبأنهاالمشناإلىالقبلاه()أتباعالمقوبأليمويشير)يئ!(.وتنطقس()ش-

يييهأأندونالمشناأسفاريحملكالحماريبدوإنهباعتبارهالمشنوى"الحمار11بلفظالحاخأمإلى

أسفارآ(.يحمل)كالحمار

الملك.هذأخسرانأوضياعحالةفيخسارة

الإنسانبينوفرايض،والمكانالإنسانبينفرايخس:نوعينإلىعامبشكلالفرايضوتنقسم

وثمانمايتانمنها،فريضةعشرةوثلاثستمايةإلىالتورأةفيالفرايخسعددويصل.ورفيقه

بالحروفبألعبريةلهايرمزالتيالإنسانجسمأعضاءكعددوهي،افعلبألفعلإلزاميأمروأربعون

ويقول.السنةأيامعثديحساهيوهي،يقعللاأينهيفريضةوستينوخمسةويلاثمايةرمح،
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ينفذأنالإنسانمنيطلبعضوكلوكأنالإنسانجسمأعضاءعدديغايلالأوامرعدداقالمفسرون

يقعللاللإنسانيومكليقولحيثالسنةأيأمبعددفهيالنواهيأمأ،طريقهعنالفرايضمنفريضة

معصية.بي

..ع-ءعع.ض..7،خع--7..خ.ع.ع.ءعععة-7707"-ع"ختمأس--.7....؟؟ع7ير-ير-..إ-...7.فيبلبئبي!بنكل!.-الط!ذ77هعدللإ

نتقصىزارأه(،اعبوداللويتياليهودىبمعأملةوتتعلقفيهاألتساهلصلاصارمةا!حكامهنألك

التيالأشياءبيع2.عدمالوينهيينيجنبيجبأ.:وكالآتي،نقاطشكلعلىالصارمةالأحكاميتك

.هالأعيأدفيمشاركتهمعدم4.للويئيينالدينكتبيجليدعدم3.الوينهيةالعبادةبمراسمتتعلق

عندالح!إقةعدم7.وبالعكسيهودىلطفلوثنيةأءرضاععدم6.والوينهيةالملحدينبينالتفر-

يعليمم-أ..للأ!ممينالأرضبيعيحرم9.الإكراهحألةفىالاالوثنىعلىالثناءعثم8.الوينهي

يجبأ.2يديهعلىالتدأوياوالأويانعبدةمداوأةعدمأ.أالتجارةوخصوصآلا؟مميينالصنعة

الويثين.طعاميأكلأنلليهودىيجوزلا.أ3دلكمناليهودىيضكناباالأويانإعبدةقتل

.عع-003*ج--خ77777ش7ص7علا3-7733عء33377يز.-عر7-(ة7إىر.:.77ع-7033،7--:خ37ع7ع7ع-خ.ع؟.كا-خ3-؟صخبزكابمفى.0.3-.بر7.ة.ء-.:77-خ07عىبم3.%7فىبرئر7-؟قيلا؟،:ع/7%بز7خ،7لأشإ-/.بزفيقيءى---إترخ.يز-ترصئر!ئرقي:!7.إفي.قية-/خء؟-؟..*إيز-لأ:خفيفي:%7:؟قيةخع.7في-:ب-شش7ة،خخةة.خ77،:7:فىخآ-س73--خض--خبمبرشخآض..-خ،،.ع7ععى-

-7-س.7ععوس.?ا-ض-م.خع3عع-تر--::.خغ.-.عيرلاةص؟.عآ.خخصخةع7خعفيت،عقيد؟عءءة!ايم.3عكا-؟-..:..7،..-7:عبز-آء-ع7:-ضعع.خخفيء7خ-ءخ7ةعبزخ.7-7نر-آترخش.7:3ةخ-بزءفي7تم7ءشص:ععنر7-.يرعيزبمخإ"بزقيترأتي:ع-:فية!بزكايرضرة،وخأبرءلمير%برععخ!فيتنيرءختر-نرفي-:في!:في.:ثرشأخبزبنقيشفيقيصقيقيبزعجقيفي-.3خنري-كأ.7.-*ى!أ.ة-نجعبز!..3.لمعخ-ع-شلاج7قىءفية7بر-خ.صخخع7!--كا-لا-7ع77كاآخ.37عكاع.خخ-.7773!بعتر

-007ععءعع.ع77-كاكا---...ء-.عع-.ع!-.ءع--ع.ص-.ع/77عت.ش....ء.ء-بر7عع..عع-.-.-ءخع/ع-.--ع.خ..خ.*-خ..ؤ7-7:ع-ء!بم.--خ:-بخ:/،ةبمخ:خخإس--:س--ة....ء-خ-،قيءخ:--.خخع:-ع.خ..ء-لآيمع-خ؟7ة./---.:ةكأ-.!!:خخ7فية.:ءخ.عكاصعبربر-كاجخ-خيرص-...ش-:سى.:فيع::7-.ععة.---ععءقيخ-سع

الصلواتألحقتالزمنمرورومع،التوراةلتلاوةتجمعمكأنعنعبارةانبدايةفيالمعابدكعانت

الىالاجتماعاتهذهأدت.العبادةبي!المعبدأصبحالأساسهذاوعلى،المشروحةبالقراءات

وشعروأالجماهير،بينوأنتشارهأالمعرفةالرغبةهدهومن،العبريةالكتببدرأسةالزائدةالرغبة

بهمالخأصةالمعابدبنأءفياليهوداعتادوقد.بالتعليمليقوموأاكفاء،رجاللوجودالملحةبالحاجة

يتجهالذىالحايطوخاصةفنيةبزخرفةويزينوهأالنوافذمنفيهاويكثرون،المرتفعةالأماكنبأختيار

اينهاءالمصلونيتوجهفلسطينغربتقعالتياليهودىالشتايةمناطقوفى.القدسفيالهيكليحو

الشرقي.الحايطناحيةوقوفآتتلىالتيعشرةالثمانيةالبركأتباسميعرفوالتيالصلاة

ع..ع-..7-0عععع.ع.-7عع3ع7ع7-ع-.ع-خ7-..7.7خ...-..ع-!ير...كاةع.*.ىع!-في7--ع7ع..عتر-..-.ع.صفى:ةقي..ة3....ةعبر-.:ءع?.---..إ-77:ءس.شع07:خة.7،-:.نم.،بر3-خ.خ،..:..3/..خع.-.-،37!ج37.خعء.ع77ع!لا--يرخ7:.....ع-....-خ.ع:.7.عءلا3عخ:نم3--ع-ء..:أ!أ703--.7ع7عع3لاع-...

3صكا3-ع0/7ع-.33/7373.33:7بر7؟07خ.ع...ع-."بر.-بز7033033337خ...!،.في.33.ء77خ7ةءخ7ةخ:.:--عأخنرفييزة..بم.ى"ع.تمس؟فيلم--.،7خلم،خءبر:لإخضبرش"خفي+ص!خبر،.!:كأ:-نر.ةةلاكا%3إ:3:-!كا؟ش./خ437بم-27.إنر3.س-لإ:--،ءقيشلم7.خة؟:ة.:-%خ7-،يز.خ:خء:في73؟بزل!بزلأض!برخ.:.!!ترخ-فيفية،لاصى.تزكا7بز%-.قيش.آ:كافينر!لأ.صقي.3ء-..!عقيفي7--:37-70خ73نم!.--ع3.7ع،.!ة-ب!ة.77ير77
.ء!--خ.--.!/0777ءعلى-سءع-ع-.د77--ى.77!ة37:-..3-؟-2.--ىفي،-(ء--/7.77.--.+.،نر:س-:-شلم2*ةلا-،،-.أ.!.-7...صىخ،؟آجرسخيز/ى..-!ء!!.-خ2دع.-،-و:ع،،..:--.بم،ش.د،.-.*.خ:ة+3.3:-شفى:س!ص!ةبرءلم-/7،خ7نر..برش--ص.ء،ة7:فيجص.ة-7لأخ"3-ش-في3!-!7فى.7-ىى،.-70777ط،3ض.--.7كه؟..-ى.-بحيديرءع

.-3-0033003س77ءفي33عءعخ3-.-ء//؟ش7--ع000323-خى77.-كا!خ37ص!.-.ص.37لمكأ3ع007ىى7بم-7-7ة،77ى:7ص02/.كا-3-.---س-03-3*ءخ7.%..كا207ل!7...ع-:بز-7:ج7-:3-.:.لا---ع.--قيبر7.ج-إ-ة+7-ص-ء7-ء:ءخخ؟7+.-.:.....7ع%(-3!ر-.:ى-77-7ةسطى.لاى.-آ.-ير---3-33-بجيبو7ء.-كا.د-+ص

كتأبالموضوعولهذا.لحقلهكزكأةالمالكيقدمهوالذىللمحصولالكليالمقدارعتدروهي

الدوىإلىسنويادلمحعهيتوجبالذىالأولالغشرعلىويشتمل)الأعشار(،افعسروت"يدعىخأص

يؤكللكيالقدسإلىبنفسهالمالكيحملهالذىالثانيالعشروهوياني،معاشريمالحصأد،غلةمن

قرابينأوالشكرقرأبينمي!قدسيةأقلقرأبينهنالكوكانت26(.-24أ:4التثنيةاسفر،هناك

منلابدالذىالثانيالعشرليسولكن،الاسرائيليينقبلمنالمدينةدأخلبأكلهايسمحكأنالتيالسلام

يأكلونهوكانوأ،القرابينمنأكثربالعشريلتزمونكأنوأالجاهلينلكن.المالكقبلمنالقدسفيأكله

القديم.القدسجدارضمن

العادةتلكوكانتأعشار،إلىالغلةيقسيمعلى،يقومالضرائبأشكالمنقديمشكلوالأعشار
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يلي:مأإلىوتنقسم.التوراةنزولقبلقايمة

للاويين.المزروعاتمناليهوديقدمهماهو:الأولالمشر

بالمال.يفتدونهأو،للقدسويرسلونهالغلةمنالفلاحونيقدمهماهوالئائي:ا!ر

والسنةالثالثةالسنةفىللفقراءسنواتسبعكلالفلاحونيقدمهالذىالجزءهوالفقير:عشر

للشميطا.السادسة

11.العشر"يقدمةويسمىنصبيهم،منللكهنةبتقديمهاللاويونيقومالذىالجزءهوأسشر:عشر

العشروتقديمسنة،كلأعشارإلىوالماعزالأبقارمنالطأهرة،البهائميقسيموهوالبهايم:عثمر

للمذبج.ودمهالبنهاتقديمبعدهنك،لأكلهللقدس

..ع..خج.لى7إ.كا-.ء.ء.ر-سع7ير.....ء.-.-:بمبرخ....خ-جيرزريز:.نرة3ع..ترء3..خ-..--يرصس،خش:-.خ؟.!:؟:ةآخخ.ج...ةع،ع--ضء.ع7.يزض-ة:07:-خ.ع...-ج7.-قي؟ة:ة،خخ7.:3".-.-.ة-ص.خ،./فية.ير----بر7.:.قى-صءخ-:..:؟بمء..-ة--.-خ!م.ص+.خ--خ.ء.-7

.+.لا.-.عععصلى7ع..-:.-..ع.ع-ع-..لابز.:-.ى.77عع.آ:خ...خع-نرع...إل!..بر....على--..ء7لا.خعلآ.-ش-!.7؟7:-.ءنر..لى..لا!عفي7بز7.لى-ع4:قي!.اب!جم!%-"ب!"7!فبوذعأمننكنئهعمالوت

والثانيالأولالهيكلفترةفيالاسمهذاواطيئ،الدينيةالطقوسفياليهودممثليطبقاتوتعيي

يذهبطبقةكلرييسكانحيث.الهيكلفيالكهنةمنطبقة24مقابلاليهودمنطبقة24على

يمي!بدلكوهو،الأصيلوساعةالفجرفيالدايمةالمحرقةتقديمعندالكهنةطبقةبجوارويقفللقدس

للقرابين.بديلذلكأنالآجاداهاعتبرتحيث،الهيكلدماربعدالطبقاتتلكتنتهولماليهود.جميع

.--..ء-ع--.---....-برع-.عءفي.خخ.ع.....س...شبربر.....،-7نر-..ش-.7-ع..-..-.ة..ع-ع..-7.:عء.ع.ع..7ع.!عخص..-..-بر:خقيضخلمض07-إ.برةع33!-يخعبرلأبز:..ج.-ةة-.-خ7.ة3ع!-"-7.بزنرخفي.::--...3ؤع.:؟ج..ةعلى7ع.7..ءةظ.خ...7.ع..00303..0-3..!007--.:..--.س؟ءخعع..7.-./ع.ع7أثخصقلأأمعمين

الأرملةتكونوبذلك،المتوفىزوجهاأخوقبل"من7:الأخدلأرملة7الرسميةالخطبةعنلاالإعلانوهو

وييهقةاونفودآأخيهلأرملةالزوجاخيقدمأنهو"معمار"مراسيمسروطومنروجها،احدمةيحت

علىالارتباطيثبيتهووالمعمارله.رسميةخطيبةالأرملةلتكونكمهرضمانآأوصكآيكونكان

الخليصاه.نقيحن

.-عع3ع07ع.ع7عع3-.7-.ع.-:-:نم..7..ء-...-ع"--ع3..بزفي-.-ع3::.ع:-3ع3-كا؟::-.خعععع--:7.3..ىش003ء."إ.-:خ::بم.!307إء..-..::ج"..:.كا....:.شخ:--..-.نرجخآتربز-ع!:.كا:سفي-7.فيخ.برخ3!!"-لا.خفية7..بز7.ع:.:خلىخ.-إ:آ3.-3عع7بر%ع:.7-إ.::نر+3-."ش00.7:--ع703ة/.%النؤمالقنمعخبرختغ373هضنز-

للجزءالسابقةالبركاتييلوومنوالأعياد،السبتايامفيالتوراةيتلومنآخرعلىيطلقلقب

فقط.الأنبياءفضليقراواحيانآ،وبعدهالأنبياءفيالموجودالإصحاحوقبلالمقرافصلمنالأخير

-.003:7.077-.---.ع007.7-..ع0.37.---....عع.خ7ع.-خ:-ع..".--ع.إ....فيخ.ع.-ع.7ةكا-خ-:.::.ع.خ!.عأبزفي..-..-.تر"نر77.ع-..-..برنر07.."7ع7-..!-ع..-7آ.علأقي-..خ-03بر-.ين!ش.-قي..ءةترخبزبز.نر..3-ير....ء7-قي.ع.:.--.-..-:.7-.-.73./-..--7.بم-7--7ع.ءنفنبؤة!الغبد!هكو-

عبارةوهوعمدآ،الشريعةنواهييتعدىمنعلىمفروضةكعقوبةالتلموداستعملهمصطلحوهو

الضربيشتوجبالمذنبكأنفإن:التوراةفيوردكماالمخطئينجسدعلىبالسوطضربأتعن

علىتكونالعقوبةوهدهد..،ءلايجلدهأربعي!بالعدد.ذنبهقدرعلىامامهويجلدونهالقاضييطرحه

ولكنبألجلد،فيعاقبمأدي،فعلطريقوعنقصدعنالتوراةفيالواردةالمحرماتلاحدالمتجاوز

الضرباينهيمبحثفيواردةالجلدبأحكامالخاصةالتفاصيلوكافةيجلد.لاعمدغيرعنالمذنب

إنه:الآيةبقراءةالمجلودالشخصويقوم،جلدةأربعونهيالتوراةفيالسوطضرباتوعددالتلمود،
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بضربكلمةكلمعويقوم،كلمةعشرةيلاثعلىيحتوىالتيالآيةآخرإلى...الذنوبيغفررحيم

.والمغفرةالتوبةإلىولدفعهأيأرةوإلىللعقوبةكرمزوذلكشدة،ودونبخفةبالسوطضربة

جلدهخايرالمحكومماتوأذأ،جلدةويلاثينيشعآهو،بالسوطالجلداتلعددالأفصىالحدكأن

وماتالحد،عنزايدةجلدةضربهإذاأما،عليهللجلادمسؤوليةلافإنه،المقررةالجلداتعدد

مننفسهعلىيغؤطإذاالجلداياباقيمنالرجلويعفىاللجوء.مدينةإلىينفىالجلادفإن،المحكوم

نفسها.علىتبولتإذاالمرأةوتعفىالسيأط،أثر

منلحالةفالمتجاوز.المذنبجسدضربطريقعنوتنفذللمذنبعقوبةعنعبارةهوالجلد

أوالمذنبولكنبالجلد،يعاقبمادى،فعلطريقوعنعمدعنالتوراةفيالواردةالتحريمحالات

11"مكوتمبحثفيواردةالجلدبأحكامالخاصةالتفاصيلوكافةيجلد.لاعمدغيرعنالضال

الواردةالسوطضربأتوعدد)2/16("سنهدريناهلاخوت1ميمونبنموسىكتأبوفي)الضربات(

علىاستقروأالتلمودحكماءمعظمولكن25:113التئنية11ايجلداأربعين11:جلدةأربعينهيالتوراةفي

الطوائفبعضلدىسادتوقد.جلدةوثلايؤنتسعأىواحدةنأقصأربعينهوالضرباتهذهعدد

يقومحيثالمعبد،في)منحا(العصرصلاةمعبكوريميومالغفرأن"اعيد1مسأءالجلدعادةأليهودية

المجلودالشخصويقومخر،6لاواحدكلبجلدهميقومونأو،المصلينمنواحدكلبجلدالشماس

كلمعويقوم،كلمةعشرةيلاثعلىيحتوكطالتيالفقرةآخرإلى"الذنوبيغفررحيمإنه11الآيةبقراءة

.والمغفرةالتوبةولتحقيقللعقوبةكرمزوذلكشدة،ودونبخفةبالسوطضربةبضربكلمة

سكانجبينعلىعلامةليضع،كتابةبأدواتأمدهوالذىجبريلالملكثعنحزقيالتحدث

اللهأناليهوديةالنصوصوتذكر.النارأميربمثأبة،كأنالملكثأنكمأأستثناؤهم.يجبالذينأورشليم

إليهأوكلمنوهوإبرأهيم،زارواالذينالثلايةالملايكةمنواحدآوكانكئيرة.مهماتلجبريلأوكل

له:اللهقلىنمرود،الملكفيهاألقاهالذيالنارمنإبراهيمتخليصحاولوعندماصادوم،يذميرأيضآآ

نوأيامنيوسفحمىمنوهو.بنفسيأنقذهأنينبغيوحيد،وإبراهيم،الكونهذأفيالأحدالوأحدأنا

العملفرعونجربعندماموسىحياةأنقذكما.العالملغاتمنلغةسبعينوعلمه،السيئةفوطيفار

الفرعونوضعفقدقوأنينه.لقلبالمستقبلفيمهيأالطفلهذاكانماإذأليعرفمستشارةبنصيحة

الموتجهةالطفلفاختار.سيقتلهالفرعونانالتاجالطفللمسمافإذأوياجآ،متقدآجمرآموسىأمام

المتقد.الفحمإلىيديهأبعدجبريللكن،التاجأى

منبألاستفادةالحقللزوجيكونبحيثرزقامصدرأواحقلالزوجةتملكهشيءوهوالملوغ:
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الملك.لذلكتحدثقدخسارةأيةعنمسؤولأيكونلاالزوح
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أضحيةقابيلددمولمحد،الربأضحيةالمجروشالقمحمنالفقيريقدمهالذىالنذرالكلمةيلكيعدي

عليهأالزيتالكاهنيسكبيثموالحنطةالمجروشالقمحمنالأضحيةوتكون.الأرضيمارمنللرب

للمساء.وأخرىللصباحأضحيةيقدمونالهيكلفياليهودوكان.البخورويطلق
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الصلوأتاءحدىوهي،الظلامحلولقبلساعتينبمقدأرالضهربعدالأصيلسأعةتتمة6 صلى

اليومطوالاليهودكطيؤديهاالتيالثلاث

صلاةعلىدائمأالإنسان"ليحرصوقالوا:115،"منحالصلاةكبرىأهميةالحكماءأعطىوقد

".الصلاةتلكفيإلالهئشتجلثلمايلياأنإذالمنحاه؟
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منهأ:،معانعدةإلىيشيرأنموسأفلمصطلحيمكن

تقدمالتىالدائمةالمحمراتباستئناءالسبتأيأمالهيكلفيتقدمقرابينفهناك،الإضافيقىبانأ-

،مناسباتيلاثوفيالشهورأوأيلفيالإضأفيةالقرابينتلكوتقدم،الغروبوقبيلالفجرصلاةفي

.الغفرانوعيدالسنةرأسفي

صلاةصيغةبنفسالصلاةللكويتدأ،الأصليةالصلواتشالرأيدةالإضافيةالصلاةب-
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منالشرعيةوألاستنباطاتالتشريعفيكبيرةمساهماتلهكأنتلقداليهود-احبارم!وكألى

يتوجبوماالجنسينكلاعندوالنجاسةالطهارةبمسائلتتعلقمواضيععدةطرحولقد.المقد!ىالكتاب

تصيبالتيالكبرىالنجاسةأنوقال.الطهارةأجلمنيفعلاأن)نيدأه(والنجسة)زاب(النجسعلى

الرجل.عندوالقذفالمرأةعندكالطمث:الإنسانجسديفرزهماهيالإنسان
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مرأتثلايةفيالضرريسببأو-الذكطاحر(حيوانأى)أوالئورعلىالصفةهذهوتنطبق

ضريىلأىالكاملةالقيمةدفععنمسؤولأويكونا،"هحذرآصايصبحالثورهذامالكفإنوهكذا،متتالية

يؤزه.ئحلثه
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(3ك!الأ)7جمدهو

للأيامعامةكصفةالقديمالعهدفيموسمبمعنىو)موعيد(حج،بمعنى)عيد(:الصيغتانورت

بحيثاليهودلجميععطلة،ويكونادلهعبادةفيهايتنممعينةطقوسيةبفترأتالتوراةحددتهاالتىالمقدسة

العمل.عنالكف!يهايجب

هي:فقطمنأسباتثلاثعلىالقديمالعهدفي)حج(عيدلفطويطلق

المظلات.عيد3-الأسابيععيد2-الفصحعيدأ-

؟اليهوديالتاريخاءلىيزجعمتداخلةمسوغاتعدةلهاالثلاثالأعياداوالمناسباتهذهوتسميه

الصحرأء.فيوالتيهمصرمنالخروجوذكرىالحصاد،وبدايةالربيعإلىيرمزالفصحعيدفإن

جبلعلىالتوراةمنح)يومالشريعةبوأكيرعيدوهو،الحقلبواكيرعيدفهوالاسابيععيدأما

يوراة(،)سمحتفىختامهعنديحتفلحيثالاشجاريفارجنىعيدهو،المظلاتوعيدسيناء(،

المعبد.فيالسنويةالتورأةقراءةلتمامالتوراةبهجه:وتعني

.ع3---ع7-373عع07-خ.خ-------ة--..7.خخ27ع3ج-ع-برععععععع77ع-عء"كا3-ء7--ع.-7-عع73ص.ع..ع373لى-7!ع.قيالبضن!%عع-الجذ7)ضلينخعدهو

الأيامأينهأءالعملأحكامويتناولالسفر،فيالأولىالكلماياالىنسبةبمشكينايضآيعرف

.بالحزنالمتعلقةالفرأيضعنيتحدثكما،المظالوعيدواوأخرهالفصحعيدأوايلبينالفاصلة

ءععععجع7عخ03ععع7ع7-ء-بر.--..--.:----307ع..-عع7ع...ع.7ع.ععءبملىجعع7ع!7-.-عع----.ع---.برع..-عإ.عنر7عج-ىععبز-سغببت!!ا!عبب!-ءدع-)فشم!جظموفضه

مكانمنوالأعيأدالسبتأيأمفينقلهايخزمالتيالأشيأءاءلىيشيرالسبتشرايعفيمصطلح

ويرجعالجمارأ"،11فيالمصطلحهذاوينتشر،السبتيومتناولهايحرمالتيالمأكولاياوكذلكلآخر،

وانتوىالسبتيومحلولمعأعدتالتيالمأكولاتيتناولتسمحالتيالشريعةإلىالمصطلحهذأ

الأدواتولكن.والأكوابالأطبأقملربهاالمسموحالأوانىبتحريكالسماحوكذلكيتاولها،اليهودى

تظل9بتحريكهايسمحفلاوغيرهاوالمحرأثالمنشارالفأسمثلالسبتم-استخدامهايحظرالتي

السيئة.خصالةبسببعنهيبتعدونالذىللانسانمجازآ"مستبعد"مصطلحويسيخدمه. مسلدمد

7000707.---..ع0،3333-73-33.3كا377ى70777077377"خع..نر.بر.7..خ.7--ع!33-:ع،خ707-:7ة"7:7؟.7-ع733-ءإ-..ع!....-.3-3-ع003:؟7-73--.7..700777.بر"."..خ.-...-.7.سخ:-7إلكنه(33هيعلاة

الجزءضمنالموجودةالصغيرةالمخطوطاتأسفأرمنالخامسالسفرايشتر،لفيفةعلىويظلق

.القد-العهدمنالثالث

77.؟033-033"32307ش333:يز؟:نر!يز777!:برع،ء.بز-77"قي333-33.أ3:عبم-"يزنرفيعبر77:أننبركا7يز3إ.ج3:فيخ-.3-373الغ!ب!".-برثضميالمإ-7-(؟33خثفي7ميغخ!ه

،الصيامفيهايجوزلاالتيالأيامعلى-ةاللفيفة303هذهويحنو.ى.773.الصياملفيفةوهييعنيت،ميجليتاما

اخلاقيةوحدودتعبديةديينيةالتزامأتمنالصائمعلىيتوجبومأوقوانينهالصيامشروطوفيها

واجتماعية.

178http://kotob.has.it



الماء.منسيعةأربعينعنيقللابمقداريتمشعأيرىاغشمالعنعبارة

03.قي-.ع07ع37.ع07.!.07-إ..-..خ-7ععع.دأع..-..-رخو3لاس3733.3.ععع7.بمعع-7.-ء-.-3ءصفية:.قي07-في.خإبمخ.خ!.في!ة.يز.يريزبزنر:"-نرتنإ!أ،707ع.ر.برفي!"نرة.!!:./؟-نر:بز"ءئربزنر:7"3-عشخ.:-ع-ء.؟صفي/77-تن.ى7:عسخع3ر-9مع007.ىس:..ص:..بزقي!؟بر-ع..؟-....-ءع.خب-؟ع.77-الف!7!

الثالث.البابا؟ابترا"بابافيالوأردةاليالمودموضوعاتمنهيللتوريثالمؤهلةالقرابةدرجة

منليسوأوالباقيفقط،ورثةهموآخرون،الخاصإريهمينقلون،طبيعيونوريةهمالأهلبعض

لكنهميؤن-الأبأخوةوهكذأ،،أبنائهأفضليورثالإبنوكذلكأبنايه،أفضليورثالأب؟الصنفين

لالكنهمالملكيةلهمتنتقل،المتوفينإخويهممنأولاد،زوجتهمنزوجأمه،منرجل:يوزثونلا

ولاعنها،شيئآثونلاالأماخوة،الأمهذهأبناء،الأمأخوةأبنأؤها،،المرأة:يريؤنولايورثون

ميرأيهفانقلوأابنلهوليسماترجلأىأالمقدسالكتابقال،الإرثتسلسلوعنشيئأ.إليهاينقلون

لمأوإنلأعمامه(فأعطوهأخوةلهيكنلمأوانلاخوته!ميرايهفأعطوابنتلهتكنلمأواقأبنته(إلى

25/الأعداد:)سفر(.ليريهعشيرتهفيقربىذوىلأدنى،أعمامله-

فيإخويهقبلالمتوفيابنةويأييوأحفادهأ.البنتعلىالأولويةلهمالأحفأدوجميعالابن

(.أبيه)أخوةأعمامهالمتوفيإخوةيسبق.بعدهميأتونأحفادهاوجميع،الميرأث

يسبقالأبلكنفورآ،يتبعهخلفهالذىفإنمقامآالأولالشخصفيهيحتلمكانكلفي:القاعدة

منمضاعفةحصةيتلقىالذكرالإبنلكن،الإرثفيمشماويةحقوقوالبناتلا؟بنأء.ورأيهمنكل

.الأمأملنمنوليسالأبأملنمنالبناتعلىينفقوهو،الأميزكةمنوليسالأبيركه

إذالكنأيخسأةنفسهالشيءفعلللقاصرينفيمكن،الإرثحسابعلىمتزوجينالبالغونكانإذا

أنيمكنلافهذأحياتهأينهاءأنتمفعلتمكما،الإرثنفقهعلىنتزوجأننريد:الأبموتبعدالقصترقال

أنهنغيرأيضآ،البناتعلىالقواعدهذهوتنطبقهبة.أنهعلىمحسوبلهمالأبيزكهمالأنيتم،

رجلتوفيوإذأ.نفقتهنعلىوليسالأبنأءنفقةعلىالإرثخارجالبناتينفقعلىالأبناءميزة

للإنفاقيلزمماكلويوفرونيريؤنفألأبناءجدآ،كبيرآالموروثالفلككانوإذا،وبناتأبناءتاركآ

لأننيهل:أدمونويقول،للتسوليذهبونوالأبناءيرينفألبناتمتواضعاالإرثكانوإذاالبنأت،على

.الرأىأدمونأشارك:جملئيلالحبريقولماليآ؟الفاقةمعاناةعليذكر
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قأصراتزاللاوهياخوهااوأمهازوجتهاوقدابوهاماتالتيالفتأةبهيتهومالذىالتصريحهو

بلغتأنبعدزوجهامعبالعيشيزغبلاعندما(معوناعمليةالفتاةهذهوتقدم(،القانونيةالس!أيح! را

زوجهأمنتحررهأيضمناندينبيتوعلىإرادتها،دونيزوجتقدبانهامتذرعةالقانونيةالسن

الطلاق.ورقةاغطيناعلىالحصولدونحيى
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ء"ءلم

هذاعايداتمنبألفايضالانتفاعحقللزوحيكونوالتيالزوجه،املنمنملكإلىويسير

أيةيتحمللابالمقابلفهووا!يضآ،نفسهالملكقيمةأوالمالبراسيتصرفأنلهيحقلابحيثالملك
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المسيحييناليهودعلىعاوالمهرطقين-،منأنواع-علىامأع.يطلقمصطلح.وهومينيم،علىوتجمع

الأوايل.

..-07--لاع--ع-007عع-ع7---:ع:سعخء.كاع-".-----..7.-كا..ع..ع:7.-.ععء-:ء"-ع-3جع7خ-بر---.--..ء..ع-.إ-.."ع:-.:-.7.خ.7.ءع.ء.في:.7-ع3-برع--:س-ع07.،..،--.-عص.ة..-.ع."...ع::ج:.77007ةع-..عع..ع7-.-علا0737خ.-07-لا3-خة.7:!!(نركا!ن!بةأحيغلإت-،بميلا"
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قيلهالذىالحيوانأو،بالذبحالخأصةالشرعلأوامرمخألفةبطريقةنحرتالتيالبهيمةبهأويراد

فاسدآ.يعيبرلأنهأكلهيحرمالحيوانهذامثللحمأنآخر،حيوان
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النجاسة،حالةنسيثمبنجاسته(،عألمااوكانالمعبدساحةفيوهونجسآاصبحالشخصانلو

اصبحتأالحالتينكلتأأونجأسته،نسىولكنهالمعبدفيأنهيعلمااكاناوالمعبد،فيانهنسيلكنه

سألكآالمعبدمنيخرحانوعليهالمعبدحرمةلانتهاكهمذنبآيعتبرفإنهسجد،انهاوعنه،مخفيتان

المعبد.فيبألنجاسةالمتعلقالمبدأهووهذأ،الطرقوأسرعأقصر

كل...المخيممنيخرجوابأناءسراييلبنيأمر2آية:،الخامسالمصلالعدد،سدرلمحيورد.
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حدوثقبلحتىالحيضفترةأينهاءزوجتهأعتزالالرجلعلىجياوشرعآ.النجسةالمرأة

ومأالفترةيالكخل!المراةوفعالياتحركةتحددبقوانينوالنجاسةالحيضاحكاموتيلخص.الحيض

فيوردتوالتيالشرعيةللطهارةألاغتسالقوانيناءلىاضافةالعايلية،والحيأةوالمعبدبألعباداة"-- يدعلى

بتحر-أليهوديةالشريعةويتهضي،لاويينسفرأ-9،31لاو-)سعرلاويينسالر

2(.أ-.9:أ8لاويين)سفر-لاويينسفرفيوردكماالحائضمعالجماع

الاعتيأدى،النزفلحدوثالمقذرةالفترةبينتمييزهناكيكون15(إفصلاللاويينسمرحسب
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تسمى،الطمثفترةفييحثالذيالنزففإن.المقررةالحيضفترةخارخالنزفحثوياوبين

واستنأدآزيباه،دامفتسمى،المقررةحيضهافترةخارجينزفالذيالدمأمانيداه،دأمخلكهالمرأة

منأيأملسبعةأحائض!نيداهيعتبرفهيمرةلأولالحيضيأييهاالتيالمرأةفإنالتورأة،لأحكأم

.أيامالسبعةخصأمالأولاليومفيحثقدالطمثأنإلىالالتفاتدونالنجأسة،

يغتسلأنفعليهاالسابعاليومفيالغروبقبلتوقفيم،متواصلةأيامسبعةلمدةالنزفاستمرإذا

طأهرة.فتصبح،الطهارةلأجل

إذاوأقازيباه،ييماتسمىيومآ،عشرأحدهيأخرىمدة،الحيضمنأيامالسبعةفترةوتتبع

النزفحدثلوأمأا،بسيطثانوىنزيفاوهوكيتسانا،زيباهفيسمىالفترةيتكخائلنزفأىحدث

طهارتهاعلىتحصلولنا.غزيرآيكونالنزفاوهذاجيدولا،زيباهتسمىفإنها،متتاليةمرأتيلاث

.النزفهذاعلىأيامسبعةانقضاءبعدإلا

بإمكانيةيتعلقفيماأخرىقوأنينفلهوطهارتها،نجاستهاأياممنالمرأةيحسبهالذىالحسابأما

أنقضاءيقينعلىالحصولمنيتمكنولمالحسابفيالمرأةأخطأتوإنيعبدايها،لأداءالمرأةطهارة

بالشك.الخأصةوأحكامهقوأنينهفلهالنجاسةفترة

وهذاقربانآ،تقدمأنعليهايجبنجاستها،ايأمحسابفىيخطأامرأةكل:الأحباررأىوحسلا

قربأنواحداليمام(،أالحماممنزوجالقربأنويكونجيدولا،بزيباهيتعلققربانلأنه،يؤكللاالقربان

.للحرققربانوالآخرللذنب

الرباوإنالإنسانكؤنأ!هالربالمقثس"الكتابمنالنصهذايعني"ماذأألاستنتاج:طريقةعن

التكوين)سفرحية(نفسآالإنسانفصارحياةنسمةأنفهفىونفخالأرضمنترأبآالإنسانجبلالإله

صالحة،نزوة:نزوتينخلق)الممجدإ(الواحدالقدوسأنأى"لأ"حرفيعلىيحتوىالكلمة7(20،

.ااةشريرنزوة

الخيرةالنزوةيحكم:قيلوكمأالنزوتينهاتينمنواحدةبصفةمحثدةمالإنسانالمميزةالصفة

قيلكماالخبثاءيحكمالسيئةالنزوة(110السيئةالنزوةسيطرة)بمعنىدأخليفيمجروح"قلبي:الصالح

(،"61)1،الئكوينسفر"عينيهأمامليستايثهومخافة،قلبهصميمفيالخبيثيقولهالذيالكافرالكلام11

الوسط.يمدلونالذينأولئكالنزيانيحكم

مستقرةذبأبةملرفهي.الجسمأعضاءأحدفيمتمركزةالشرنزوةأنالنظرياتأحدىيقول

إلىيميلتجعلهوالأخرىالخيرنحويميلتجعلهإحداهماكليتينيملكوالإنسان.القلبفتحتىوسط

(.شمالهعنالجأهلوقلبيمينهعنالحكيماقلبيقأل:وكمأالشر.
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نأإمكانيةمنحهمع.الشرطريقسلوكإلىيقودهميلألديهأنالإنسانفيالأساسيةالصفة

أيضآ.معنىلهيكونلاقدالصألحفالعملالشر،فعليمكنهلاالصفةهذهوبدونأخلاقيآ.كاينآيصبح

الفكرة.الخلقيالح!م!يقلكلاأنهاوأقعمن،شريرةنزوةالحيواناتلدىتوجدلاأنهمنطقيآيستنتج

وقعوالقد"الأرضعلىولدنألمايخطئوالملولأنهمبأجدادناالنفخر:التوضيحهذافيموجودةنفسها

للجنسإدأمتهابسببساميةأعمالهموأعتبرت،الشريرةللنزواتخضعواأنهمأى،الخطيئةفي

.يالبشر

5(،60الاشتراعتتتية)سفرقدريكاوكلنفسكوكلقلبكبكلإلهكالربافاحببالكلماتكذلك

ادله.خدمةفيتستخدمأنيمكنالشريرةالنزوةحتى.وشريرةصالحة،لنزويينتفسيرلهأأعطي

ايجاهه.بهنشعرالذىالحبعنللتعبيرطريقةويضبح

النزوة.المحزمإلىيقودهلكونهاعائدوهذاإغرائها،منالإنسانيحذرحتى،شريرةسميتإذا

ضذه.ستشهدالتاليالعالموفي،القويمالطريقعنالعالمهذأفيالإنسانيحرفالشريرة

البرينفعماذأ:يتهولداخلهفيالمستقرةالشرنزوةأنغيرالخير،فعلنحوغالبآألانسانيميل

تحملهالصالحةالنزوةأنغير،لأطفألكالهباتقذمالغرباء،إعطاءمنبدلأ؟تملكهماينقصالذي

أذرب"فتنسم:قيلكما،شريرةيدعوهاخالقهالأنجدآقويةالشريرةالنزوةالخير.فعلعلىدايما

قلبيضؤرأنبماالإنسانبسبياأيضآالأرضلعنأعيدلانفسهفيالربوقالالرضىرايحة

ها!هومنغرباء.آلهةلديكليس"صنعتكماحي،كلأهلكأعودولاحداثتهمنذشريرالإنسان

.الشريرةالنزوةإنه؟البشرىالجسمداخلالغريب

خ77-077/عع--خ3.خععع.--لالا----307.ع3.-7نرخ33ع3-لأ0/3-علا.ع.7:إ:ع..7شء-أ.،-.ع7-لاىخقي!ع..7ع7قيبزع-3--آشعكاب.نرنر!نر7عةبر:وخدكأ3-نرنر.7%-تر-:ع../77.ء-ع3-نرة--نرء:عةآقي.3كا:نرإميخع!.نفت!ء.!ين!!إ!؟عبر،-)يبجتنلأع-ءعع37ع.ء"

العبداحكاموعردت10.أع-أش2-/7-17كاالخروجع:-عسمفرففياللالمود،ع.لامنموضعضيهرفيالمراةالحكامءوردت7كا

والنزيفولزجلللمرأةالغسلاحكأمورت32-5/116:اللاويينسفروفي،ونساؤهالعبراني

وفي،نجسةعثفعليهايجلسالتيالأغرأضحتىالأوقأت،هذهفينجسةالمراةمحتحيثوالطمث

وعدموالطمثالمرأة52-91ومنالنسأء،المحرماتاحكاموردت8!/186/:اللاويينسفر

البنتيعريضعدم26و،الزانيةالأمةحكم21،-9102/اللاويينسفر،الفترةيالكفىجمأعهأ

:و،زانيةأو:مطلقةمنلزوأجللاوكطالشماحمحم-21/78والزنأة،حكم2-أ251/.و،للزنى

/21التلليةسفروفى،لمرأةأءرث69-27/الأعدأدوسفر،المطلقةالكاهنابنةحكم13أ-222/

-أ223/ولمكروهة،المراةلابنالبكوريةحق17أ-5و:،اسيرةمنلزواجفيالشماح41أ-.

المتوفى.الأخإمرأةمنالزوأجحكم501-25/و:العذرية،بفقدالفتاةواتهأمالزوأجأحكام03
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3.--.7077-بر؟7ءكا؟..،---777خ.-خقيبمع%.فيب.3بر-؟...-7-/7-:3عص-7.-ع-?،7.-ء77خ7".7-7ى.:77-ل!-اير-بمخبز-....عخ7ةخع.ع-.7.ج...،نربزص.بر.ة-كا،ج-ير!بر777--كا،كا؟./3قى!ة.كاكا:3،7ةنم-إإ..:ؤبمنر:-،.يرصخ+انريربر--.3ع%!ير77/لاة.-ش7عكا!لاص37ع1:لا،ع-بز-أخ-:-لأ،بر%:بر:خبز!عممممهلأض؟يمءإبر%ة!-جم!عكا/صصش--.بزبز.3.-فيير:.ةلم.في:ش%:فيء،صس--7!3بهيئع7-:.ع7؟.--ععءبرش-خ7:،3077شؤ.-.

بعدلمحرضوهياناء،منالماءبسكبالأيديغسلبهأويقصد،اليهوديةالشريعةأحكاممنهي
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تناولفييرغبومنأخير()ماءوبعده(أولي)مأءالطعاميتاولوقبل،الحاجةقضاءوبعد،النوم

:ويقولقليلأالأعلىإلىويرفعهاالبعضبعضهافوقويضعهايديهيغسل،عليهبوركالذيالخبز

بغسلوأمرتنابوصاياكقدستناالذى،العالمملكياربنا،ياتبأركت،الربوباركوأأيديكمإرفعوا11

جيدآ.يديهيجففيثم"الأيادي

.-.3..-7إ:ع:3..ع،03-:77.-..033000،00/7إ.3.خ.:.-س:.ع.:.ا..:073.-..:!:-ع..قي.:.بزصفيع3خ3%خ-.خجء--.عء--ع-.77ع.برخ.ع.،/ةع00،7!.:ة.3..3..ة.ع..ع.::.شة703..د..ع--عةعلا-ء.كا.عع..ءخ:7-ع...ع-..-..7،ع-.7-0-7--...ة

.عع-ع.ع.3-7ع!-3-7عع-خلاىة.-ة..:.-..707.-.3-..-.3--::-بم.!3...--ع.--ع-/---.---.!-7007.-عض-3لمعع.!/7ء7ع..ع0007.ىش.-.700.بز.-.:عخ..3"-+.خ.--عءعععخ-عسععخ-.ةع7لا.أعالمطت.ء-!ي!ابعلأ!هـء

-.-عع-.عع.--عع..خ-..*..-77فىع-خ-.لا7-س.عخقيع7تن-عة--.يمعىعع؟.عصععع77..-..3..---77-0..-...---.-.ء-ع3-ع0:3

وأحد،ماليهمضافآالعامونصفعأمآعشرواينهىواحد،ويومعأمآعشرةأيتىسنبينالبنت

السن.هذأفيللبنتالموضوعيةالصفةهونعأروت،ومصطلح

7.كاع7777-.ع7-!3.3-073ة3.3..-07-.-.ععىا.7.ع7777.7777:073-في7خش37ع737.--.لا73ع3707ش33ص3لاخ:.عفى.77لا،703نر00.3،خ.-خ3ةخ.صبز3.خ؟.بز-!خخخ.ش7.ع7ع.إ-77..707:خ77س.7ء-77777لا7.خ3يز:077377."7-خعجلا-7-303-72.033.3خد..ى.-.بء007.3-ءع(7فص%-!

11،الأبواباغلاق11السث!نأ":11فيعليهاوبطلق3لغفران"،-ااعبب.افيالأخببرةع737والرابعةالصلاةهي

التلمود11فيأماالسماء،ابوأبفيهتنغلقالذىالوقتفيالشمسغروبمعنها-لأنهم

بالمصلينليقومالطايفةحاخاماويتهيكهلاختيارويتم"الهيكلابوأباءغلاق11بهافيقصدالاورشليمي"

.للصلاةالمؤديةالجماعةتوبةالوأعظأوالحاخاميطلبالصلاةوقبل.الصلاةيلكفي

0307733-.337-.-.ز.ج.07.-.ع.-..-؟ة7-.33-ص.خ.خع:7ع3ع3سة77إع7373ء77-ع---؟ع-07:777؟..-.::3.ى::.ة7%صع..!خ..00.7-%-مع...لا.ؤ.7-لم.:.7:7.3.فىإ.لاعنر3.ع.7.ع3::نر.3:ع.7:37ع-3:-ع7-3:7.قييمع:.لآ.-ة،...ش3خبر.بم..ص.-خ::.:..03:..ع.....عس07.ع7000يم7ء7ع33ع.333-خخ-:-ع-7707-عع000003.77ع.كا،3ء.

-عععع-3-.7ير..؟-.7-.نرعع-لاشسع...ص::نر-.ءعخ.7-،ج-/بمفيخع-عخخ..نر7-في:خح-7-:خءج/+.نر!!بربهبنص!-!في!خة-ب7،؟.:.عير.ص:خنم-ؤ%إ-.7بم!إفي.7!:شلىة7قي؟؟؟-،عبرخ7بر-نربم.في:77:ءعلاء3-بز.كا؟خصشعكاوبزخ-.ءش7.برفيع7ة.-:3.-!:-في..إ.س:إ-خبزج./عصع73-.*عععة7ع؟-بز7-ع7-.ع7..خ-ع.ع..ص%ال!رنلنن330أ!تالالوللر

تعتبربعد.فيمامعينوقتفييؤكللكيالقربانتقديمبعدتتركالتيالقربانحصصوهي

أوبهيمةلحمياكلأناليهوديعلىيحرمحيث)كشيروت(الحايرالطعامأنظمةأجدىالذبحوصية

)الهالاخأ(.للشريعةوفقآذبحتانهاعرفاذاالاطائر

007737777-ى..عع.."--أج..-ع.:7.عءع/عع:7..0!..:.ةشتمخ33:بر-3.خ33".إ.؟نرخ:.7.كاع...لا:.ظ.خآةع.عتر......%3..ةبزض::7%.7لاخ-.ع.7"ع.7خخع077.لاء:-33:!:.:.-3:-عع37.:لا..بر؟..--بزكا-.-فيع.:-فى.37-..ع.:7.3-7ءع.6"0برع..ع03لاكا..73733377إ..:33.7"73ء3جس.-ع.:ع.-في(.ع-!فؤد)كل!هر-3ئيعمك

الذيالحديثالعبرىالتقويمأشهرمنالسابعالشهروهو،القديمالعبرىالتقويمفيالأولالشهر

التقويمأشهرمنابريلشهرويقابلهيومآ،ثلايينهينيسانشهرايامعددتشرى،بشهريبدأ

.يالميلاد

3377777.ع003صكأص!.--77..--شة-.بئء....-س..عنر-07.-7خ777شير:.7.!نريز73-؟عس-جج.7---عير-232فيسر:3عكا--.صبم3إ.ء.بر-.قي..-.قي-/ة.إ،ةبر!7:--..جكا.س..!7:ص!-::خبرشبربر7ع77نز-ت-"يرإتم7خير--7س:+يرء؟لانرير.خ3.7ع-.*إبرخ:إ3ىة.!.خخ.كأآنر.خ/:-:-:2يزخ..جىترخ..::.77س-سجى777-ىكأ3؟،كا-7-عش:،ع-707سعصنرة.!ي!رةبنف!77.لم-ال!ب!فئ.أاهلخك

.ءكا077--ء..-..ب-ير+3-عة.74.يهه03ع..ع7..-؟-!7.7ء!3،77.:.7-لا.شبرير"برخ.آخ-7.إ0.7ء7.3:د.؟%بر.-سخ++*شل!خ.بزع!؟؟إص--ءتر!تن/ع؟إ.صوبمءقىىخ-7قيخشع/.!:إيم،ءكا!ع!--!-7ض!7خ.عء؟3إ!-!لايزخ?!؟بزخ،خ:صاة3ع..7?متر-.لإبر؟.-.!+.00/7-.خخ...:يركا-.ىءا.003قيع.-.في-.ع..كا.لم

11،المدراشيم11والتلمود"11منالجزءذلكعلىئطلقاسموهو،الدرسأوالحكايةحرفيآوتعلي

شرعية.أحكأمآيتضمنلاالذي

وعرماأبأوواساطيربقصصالمدعومةالتوراةلتفسيرأتمسردهيبطبيعتهاوالهاجأدأ

ذاتبالمواضيعالمريتطةالحوأثتلكسردخلرمنالنصينهسيرتقريبمنهاالغرضوو-سعبي

الهالاخاعنوالمضمونالهدفحيثمنتخلالفوالهاجادا.الصلة

الأبديةالحياةحولنظروجهاتيتخسضن،والشكلالمضمونحيثمنكثيرةوجوهذأتوالهاجادا
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وعن،ومعاييرهمومناهجهم،وأعمالهمحيايهموياريخأليهود،عظماءوعنلليهود،الدنيويةوالحياة

المستقبلعنونبوءةوتعزيةيشجيعوأقوال،والسلوكالأخلاقعنأقوالوفيها،والعالمالإنسأن

أنعبثآيكنولم،الموعظةلسماعاليهودىالمعبدإلىيأيؤنالذينالمستمعونوكان،وأشعاروأساطير

المقرا.مسرةهيالتيالأجالوتهيالبشر"مسراتأ!ن11:القوليشاع

والاختلاطالتمأزجيحدثأناليهودىالمعبدفييالقىالتيالموعظةأثناءفيالعادةنجزتوقد

منوالرييسالأكبرالجانبدومآتحتلكانتالآجادأهولكنوالآجادأه،(الشريعة)أحكامالهالاخابين

أوالذاتيةوأعمالهمورغباتهممشاعرهموإلىللجمهورللتوجهالفرصةيجدالواعظوكان،الموعظة

موضوعمعأقوالهويكئفونقأيصهم،وأعمالهمأيامهمفيتحدثالتيوالأحداثأعدائهمأعمال

اليهود.منالحاضرينجمهورإليهيستمعالذىالهألاخأمنالجزءذلكمعأو،الموعظة

لنصوصوتفاسيرأخا؟فيةمواعظيتضمنوالتيالأحبارتخصأدبيةلفصولالإسمهذااعطي

الهاجادافينجدالحالاكه،معطياتيعكسوهيوالفلوكلور.والأساطيركالقصص،المقدسالكتاب

الذىيوسيهالحاخأمابنإشمائيلالحاخامعنوكذلك،شمعونالحاخامابنالعيازرالحاخامعنروايات

روأيأت.منذلكوغيرللدولة،ويسلمهمالمجرمينيطاردكان

هوومأ،والمحللاتالمحرماتيحددوالذى،اليهوديةالديانةفيلاإنسأنالعمليةبالحياةالخاصالجزء

مكانةتحتلكما،المكتوبةالتوراةوفيمتميزةمكانةالهالاخا"11ويحتل،واجبغيرهوومأواجب

)التلمود(.الشفهيةالتوراةفيأساسية

فردبينالعالثاتالهالاخاويعالجالهالاخا.بأمورمعظمهفيوالربانيالتلموديالأدبويهتم

بينوحتىبل،الشعوبوبأقيإسرائيلبنيوبين،وأخرىجماعةوبين،والجماعةالفردوبينوآخر،

البعض.وبعضهاالشعوببأقي

يحددوالذي،اليهوديةالديأنةفيلاإنسانالعمليةبألحياةالخاصالجزءعلىالاسمهذأويطلق

الأدبويهتماليلمود.،الشفهيةالتورأةفيأساسيةمكانةيحتلكما،المكتوبةالتوارةالمحرمأت

والجماعة،الفردوبينوآخر،فردبينالعلاقاتوتعالجالهالاخا،بأمورمعظمهفيوالربانياليلمودى

وبعضهاالشعوبباقيبينوحتىبل،الشعوبوباقيإسراييلبنىوبين،وأخرىجماعةوبين

أمأخطى،-مشى:الحرفيومعناهاهلخ،الجذرمنآراميةلأصولهالاخأكلمةويزجع.البعض

التي،الشفهيةالتورأههوالهألاخا،مصدرأنعلىالعرفوجرى.قأنون-منهاجفهوالمجازيمعناه

أصحابأنإلىيشيرمما،المكتوبةالتوراةوأستكمالينهسبرأجلمنسيناءفيموسىعلىنزلت
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المكتوبة.التوراةيقسيرهوالرييسيهدفهموكأن،مشرعينكون!منأكثرمفسرينكانواالهالاخا

فىجديدةفترةبدأيةشهدقدعزراعصرأنيعتقدأنهإلا،غامضةتعتبرالهالاخأبدأيةانورغم

الحشمونأييمفترةوحتىالإسرائيلىالمجمعورجألعزراعصرمنذأستمرتوالتيالهألاخأ،يظور

المكابيين.

شهر،كلبدايةومعالإحتفالاتوفيالأعيادفىتلالىالمزاميرمنمدايحوهي،أغانيزنيمات،

الوأحد.الربوتمجيدالنعمةوبيانالشكرتقديمفىيعنيوهي

علىالبركاتمنمجموعةالأحبارحددوقدالأشياء:بينفصلأىفرقأناهفدالأ"1كلمةتعنى

البركاتلتلكالأساسيوالمضمونالعاديةالمساءصلاةبعدوالعيد،السبتمساءفيالنبيذمنكأس

وبينالشعوبوبقيةإسرائيلشعبوبينوالظلمةالنوروبينوالمقدسالدنيوىبينيفرقالذى11:هو

بينمأ،البركاتتلكبتلاوةالشماسأوالمعبدفيالمصلينأمامويقوم"الستةالخليقةوأيامالسابعاليوم

يقثيسمل!التوراةوصايامنوصيةالهفدالا"11أنميمونبنموسىويعتبر،منازلهمفياليهوديللوها

وانتهائه.مجيئهعندلتقديسهتذكرهيجبحيثلتقديسهالسبتيومتذكروهي،السبتيوم

ىأأو)السبت(الراحةبيوموالتبركالتبشيرخلكهامنويتئمالنبيذ،علىتللىالتيالبركةوهي

مقدس.آخرعيديوم

الفصلأو)هبراخا("الأسبوعي"الفصلتلاوةبعدالمعبدفيالأنبياءأسفارمنلجزءإشارةوهو

عندالعظيملشخصأوالمعلممنتؤخذالتىالبركةإلىالمصطلحأصلويزجعبالعيد.الخاصالختامى

المعبد.فيوالأجمادالسبتأيأمفيالتورأةبعدقراعتهوتتمأليومية،بالشؤونأختصيثمعنه،ألانفصال

التورأة.قراءةمنبهاينتهونلأنهم)ختام(هفطراوسميت

الحيواناتمثل،بطبيعتهلهاصأحبلاالتيالثورةالمفهومهذاويشمل،صاحببلايزوةهي

أيضآويشملويفارهأ،الغاباتأشجاروكذلكوالبحأر،والأنهارالصحارىفىيوجدماوكلوالطيور

النهرجرفهأوفقدالذىالشىءوهوعأمةوالمشاععنهأ،التنازلوأعلنصاحبهايزكهاالتيالثروة

يناله،عليهبألحصوليسبقمنهوالمشاعوحكم،عليهالعثورمنأصحابهويئس،علامةبهوليست

مجددأ.عليهالحصوليمكنهلصاحبهيمكنكما
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الوقف()يشهفد

عصربعدأمأالمعبد.لأغراضالمخصصةالأملنوهو،الهيكلفترةفىالمصطلحهذاظهر

اليهودالعلماغمتزوقد.أخرىلوصيةأوللصتدقةالمخصصةبألأملاكمقترناالوقففئعتبرالتلمود،

الهيكل:فترةفىالوقفمننوعينبين

تباعحيث،للربأصحابهاخصصهأالتىوالأغراضالنجسةالحيواناتوهيأ!ذبح:وقفأ.

الترميم.فىيضنهاويستخدم

والعجايز،والمرضىللفقراءالجماعيةبألمساكنالشئاث،بلادفيالوقفمفهوماختصوفدب.

الوقفمساكنمعظمكانولقد،العالمفيالمنتشرةالمهمةالطوائفمعظمفىمتوفرةكانتالتى

القذر.أوالمهجورالمكانعنكنايةاهقديش"1كلمةالييديشلغةاستخدمتلذا،مهجورة

ع."...-.:-7-.ع...".-..3:..-:.7ع؟....ع...70.03-ء7المظجث(جمد)صلبىأثهوشفوث

الأشعارتلكوتعتمدالشغفة،لحاملىالمعبدبمنبرالطوافأيثاءيزددالتىالصلواتأشعاروهي

.أبجدينظاموفقمؤلفةقافيةعلى

المظلات.عيدصلواتأشعارمعظمبنظمهاكلير()اليعيزرقاموقد

الصلواتنظاموفيتردد،التيالأشعارفىالإشكنازيمعنالسفاراديمأسلوبويختلفهذا،

نفسها.

الهيكل

لقد.مروعةلكاريةكنعانأرضفىقايمةكانتالتىيهودامملكةتعرضت..مق586عامفي

مننفرمعلوحدهالحرسرييسظل.بأبلإلىسباياالسكانواقتيد،ركامإلىوتحولالهيكلدمر

،الأرضمساكينمنالشرطرييساوترك.المعدمينالفقراءوبعضوالفلاحينالكرمةزارعى

جلستاكيفيأيشة:لصرخةمريريتريروكان1(252،،الرابعالملوك)سفروفلاحيناكزامين

تحتصارتالبلدانفيالسيدة،الأممفىالعظيمة،كأرملةصارت.الشعبالكثيرةالمدينةوحدها

غدرواأخلايهاكلمحبيها.جميعمنلهامعزىلاخديهاعلىودموعهاالليلفىبكاءيتكى،الجزية

1(.1،إرميا)مراييأعداءالهاوصاروابها

نأعلمت:يقولحيرامإلىإرسلسليمانأناليهوديةالنصوصفتذكرالهيكلبناءبدايةعنأما

به،المحيطونأعدائهعليهشنهاالتىالحروببسبب،إلههالربلإسمهيكلأيبنيأنيقدرلمأبيداود

يهديدولاخصمفلا،الجهاتكلمنإلهىالربأرضىالآن.سلطتهإلىالربأخضعهمحتى

علىمكانكأقيمهالذىإبنك:لأبيالربقالكماإلهى،الربلإسمهيكلأأبنيأنفنويت،بعدوان

5.116:الأولالملوكألإسمى.هيكلأيبنيعرشك
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قدكانالتيوالذهبالفضةأدواتجميعاإليهأدخل،الربهيكلبنأءسليمانالملكأكملولمأ

7.115:الأولالملوكأخزأينهفيوحفظهاللربأبوهداودخصصها

،المحرابأمامذهبسلاسلومد،خالصبذهبوغطاهذراعأعشرينالمحرابطولكان

واقعمنتتفاقمالنكبةكأنت22(.2-60:الأولالملوكأالمحرأبومذبحكلهالهيكلبألذهبوغطى

القبايلمنالمؤلفةالشمالمملكةالآشوريةالجيوشسحقت.م.ق722عاممنونصفقرنمنذأنه

بصورةسينتهييهوذأمصيركأنإذا.النزاةمعمندمجينأنفسهمالمنفيونالسكانووجدالعشر،

)اليهود(.إسراييلويتقىسينطفيءبكامله)الوطن(فإن،مشابهة

يجنبيمكنكيفالبقاء.مسألةفيالنظرإلىبابلفياليهودالقادةتداعى!مظلمةمستقبليةآفاق

الشماؤليجب؟الهيكلحولللطوأفالشعبجمعالذكطهواليهوديالدينيكنألم؟والزوالألانهيار

حيايهعلىالحفأظبأستطاعتهفهل،الأجنبيةللسيطرةوخاضعآمنفيأ،الشعبووجودالملاذ.أختفاءبعد

وشخصيته؟

هنالكفلكمع،مفصلةمعلوماتأيةتقدمولا،الزمنمنالحقبةهذهيعالجالتوراتيةالنصوص

مثل،لامعةشخصيةالأسرىبينظهرت،الأحداثمجرياتفهمعلىتسأعدالتيالتلميحاتبعض

أفيالانسأنية.الناحيةمنأليهودىالشعببوضعالمتعلقةالمسألةحلعلىانكبالذى،النبيحزقيال

جالسونيهوذاوشيوخبيتيفيجألسوأناالشهرمنالخامسفيالسادسالشهرفيالسادسةالسنة

1(.8،)حزقيالالرباالسيديدهناكعليوقعت،أمأمي

فهيللمنفيينوبالنسبة،يعليم،قانونتعنيوهيا؟التوراةا11وهيواحدةبكلمةيتلخصالحلكان

المأضي.منالمنقولةوالشفهيةالمكتوبةالمعتقداتجسمتعني

الحفاظأجلمنمقاومتهاأليهودمنمجموعةأبدت..مقالثانيالقرنمنالأولالنصفوفي

تجاسرايبيغان"أنطيوخوس11لأن،السوريةالجيوشمجابهةفيالحشمونيونوقففقد.هويتهمعلى

94(.1،أول)مكابينالعدالةقوأعدكافةوتغييرالشريعةونسياناليهوديةمبادئبخرقتهديدهمعلى

وحافظ:العصيانرايةرفعوهوللشريعةعأدمنكلقأصدعظيمبصوتالمدينةفيمنتياوصاح

العبارأت:بهذهوفايهقبلوحثهمأبناءهشجعولقد27(.2،)مكأبين.وراييفليخرجالعهدعلى

فإنكمالشريعةفيرجألأوكونوأتشددوأالبنونأيهاأفأنتم".التوراةلصالحوقوتكميحالفكمأظهروأ11

.U-(،2اول)مكابينستمجلونا،

اخرتنظيمخلفهميغأليهود،منقلةبينبقوةالشريعةأنتشرتأنبعدالكنيستشكيلجاءيم

مرحلةالشريعةشروحاتتدخلوهكذااليهود(،قدماءعندالأعلى)المجلسسانهدرين"باسمعرف

الذىالجسمكانالذىالهيكلبنأءيمحيثالتلمود.خلقنحومباشرخطفيالتوجهيمومنجديدة

الربانية.والتعأليمالموسويةالشريعةفعالياتكليحتوي
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الموضوعينأنبسببربمابالتناظر،حالتينعلىينطبقالذىالقانونعلىيطلقمصطلحوهو

المقدسالكتابمنيتميحهنالكأنأو،مشتركةصفاتذوايكونان،المصطلحعليهماينطبقاللذين

كليهما.علىينطبق

-ع...كاع-7-..-:بمس-خ..-..خ.-..شء.-صكاكا7)7..-ءع-:.3.-.؟د،-بر..-"-..ءير-ء3.شى.-ج-.خ،-.لأءيم؟بمء:إتر7.-س-.ديزبر--؟نم!،خ.؟ة.ئر-يرسع.3..ع-:تيبم.:نر:بإ.ةةقي:؟ش..؟؟تر؟برةبريئ؟..،--د.صخ.:خ--.!يريربزخبرة:."بربرير-3.،بر.؟قي-ء؟خ7قيبم".../خ:+في؟تمص..!ص7-،بيهمةيربرصس.كأ-بز

3ء-..7ى-لالاص،ع.3لاء:77/.--،.بز7خ3-قي..7كا--./-:ع.ةبر.-ص7-ى3-خ..عع-كا-7عء.--.-كا.:.عكا.-.ءسع2نر7لا.-..،ل!.لى.2لافي7:-07ع7-"لىةخ.خءلمسخ.7ءة.!-ر.كا؟.بر.-لى-.-+--.بخ7-..كا؟!-.بر!ج:ل!.!قي:ة؟!كا!.خةكأ3!شصتربر.-نر.خخترقئزربزةتربمنر.تقيفيبزكا"ء73إ.ؤ:كايرفي"!في-.ةضنمكاير:كأآءسفي:لأنرقي؟قيصش-ءبر؟ءص.سس:بر!!!ثء!

س--كا/دععكا-7-.37.لا.7-كا30،0...ء.بر.ةلاءكا--3..ةعشةعلا-./-.-ع..؟ع-.ص.--7ة--.--..تم-.-.--خ7....%..-ج...-لادولا7.ءع،.......ج!..كأ.-يررع-/..بم-...عكا.ءعس!...-!ص3..لا-..ء.لى!ةيربمبز:بر،.2--ص"ة!يرخصنرع-س""ر؟غصقي.:..قئف-و-ين-7ةء!..ج..يركا---.ىص؟كبربر!لاءخ

كا..لىع...7.-لا--.س!073-عكاسء.كاآلا..س،ية0073لاى--ةيرلإت.في!..لم-سش.ة2:،::ة.س.،-7.-07.يريم،بم009بزشش-كاسش3-ةصجلأص-3كا---لى-../:قي.-!يم%ء-!س.-.!-ش-ء..!!--+لم

أولصاحبهابساندفعإذاأيلى:ما715-منوالعشر-الثانيالفصلالخروجسدرلمحيورد

يقدمالسارقيوجدلمإذاا)7(،امثليينيعوضالسارقوجدفإنمنزلهمنوسرقتليحفظهاامتعته

واثورفيجنايةدعوىاكل)8(،صاحبهاملكإلىيدهيمدلمانهليحلفآلهةاءلىالمنزلصاحب

عليهالألهةيحكمومنالدعوىيزفعالألهةفالىكذاالأمرفيهايقالضالةكلاوئوباوشاةأوحمار

البهاثمسائرمنشيئااوشاةاويؤرآأوحمارآصاحبهالىأحددفعإذاأ)9(بملالين(،صاحبهيعوص

ملكاءلىيدهيمدلمإنهبينهمأيكونبالربأفيمين1().رايما،يرهولمغنماووتعيبفماتليحفظه

ا.شيئايعؤضلاوهوالصاحبفيقبلهاحبه صا

7-9(،الخروج)سفرالمجأني:لالبهراضالناظمةالعقودمنفثاتاربعالحاخأماتميزولهذا

واالاستئجارأ-15(،.الخروج)سفرمكافآتمقابلالإقراض01(،أ-4الخروج)سفرالاستعارة

.النوعهذامنالتيالحالاتمخللفيدققالذيا"متزيا"بابأمؤلففيتوستعالعامالمبداهذاالإكراء

هذاسرقأوفقدمافإذا(11،مقابلدونبهالعناية)ويتكفلقريبهمنشيئااوحيوانااحدهماقترضإذا11

اليمين.حلفرفضإذاالدفعالموكلفعلىالحيوان

درعليهفإن،السارقاكتشفإذامسؤولأ،ليسأنهيقسممجانيةبصفةاستعارمنكلإذاالمبدأ:

ائتمنإذا11.للموكللمن؟أضعأفخمسةأوأربعةذلكفسيدفع،ذبحهأوالحيوانباعإذا،القيمةضعف

وهواستخدامها،يستطيعلافالمؤتمن،مربوطةوسلمها،مصرفيإلى)كوديعة(المالمنمبلغأشخص

ضياعها.عنمسؤولغيرالحالةهذهفي

فالمؤتمناستخدامهأ،يمكنهبحيثبعضها،عنمفصولةبقطعونقدأعدأابيهسلمالمبلغكانوإذا

مربوطأالمالوإن،بشخصبلبمصرفيالأمريتعلقلمإذا.المبلغضياعحلةفيالمسؤوليةيتحمل

".ضياعهحألةفيالمالعنالمسؤولغيرالمؤتمنفالشخصاستخدامهلهيجيزلا

علىمكافأةسأعطيكأخرىلهقالمناسبةوفيء"الشيهذالياحفظ11آخرلشخصأحدهمقالإذا

ضعهالثانيوأجأبهلأجليبهذااحتفظله:قاللوبالمكافأة.تعهدهناكيكونالحالةهذهففي"حفظه

.مكافأةمقابليكونفهنايمارأ.المودعالشيءكانوإذا.مقابلدونائتمانيوجدفهناهنا،أمامي

يلتزم
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نذريبطلوالزوجالقاصرأبنتهنذريبطلأنللأبويجوزمأ.بعملبألالتزأميتعهدأنأوشيئآ

زوجةأنالأحبارمنعددوقال،القرابينيقديمومنهابنذرهيفيلامنتخصعقوباتوهنالكزوجئه.

نصفيوردفقدبنذره.يفيلمأباهلأنالابنيموتأوبنذرهيفيلمزوجهالأنيضوتقدالرجل

نأأيالنذر.واهمالتجأهلبمعنىيأييالعبثوأناعبثآ؟اأولادكمأبتليتأننياهل1القد!الكتاب

به.وألايزأمالوفأءيجبهوالذىللنذروتجاهلهمالآبأءلعبثبأولادهمالناسيبتليالرب

ضدالربحرب(389r:)الأسفارحزقيدالنبىيصفهياميم()أحريت"الأيام"آخررؤيةفي

معيأجوجأرضفينهاييآويستقرونشتايهمبلادمناليهوديجمعأنفبعدالماجوج،أرضفىيأجوج

الغنايم.ويسلبونإسراييل""مملكةعلىومأجوجيأجوجيهأجممأوبعد؟الشمألمنكثيرةشعوب

منوبحجارةالغزيروالمطروالدمالرب"بكلمةويعاقبهمبأجوج،ضدحربفيبنفسهالريثيخرج

)الجوييم(.الأغيار"11منالكثيرينمرأىعلىويتقذس،الربأسمفيتعاظم"،سجيل

فياليهودأعداءعلىتطلقوماجوج""يأجوجالأسماءهذهأناليهود،لحكماءأسطورةويتكر

يشبقوهيأستعباد،يعقبهالنالتيالأخيرةالحربهيومأجوجيأجوجحربوستكون.الأيأمآخر

ا.االمسيحأيام11

يأجوجسيهجمحيث،الحربهذهفيفعالدورأيضآللمسيحسيكونأنهمتأخرةأسأطيرويقول

المسيح.يهزمهمثمالقدسعلىوجنودهموماجوج

يتزوجبأنالتوراييةالشريعةيقضيحيثله،أبناءيتركأندونيتوفىالذىالأخوةأحدهو

الأكبرالأخويسمىالأكبر.بالأخأليبومفرأئضفتبدأأخمنأكثرللمتوفىكأنوإذا،أخويهأحدأرملته

أصبحتولكنالحليصاه،فرائضباسمقبلمنثسمىاليبومفرأثضوكانتيبامةالأرملةوثمىيتام

خأيكونأندونالنعلخلععلىالزواجأخالأحبارويحث.قديمةالحاليالوقتفيالحليصاهفريضة

اليبأماه.نفقاتبتحمليلزمونهفإنهمذلكرفضوإذأ،يثامالزوج

والصورةبتعاليمهتأمةدرايةعلىكأنوقدلإرميا،معاصروهو6إفرايمقبيلةومنالكهنويية

الذيناليهودمعهاجرحيثبابلفييم،القدسفيبنوءاتهحزقيالأطلق.الإيضاحيةالمجازية

التدميرقبلنفىأنهويبدوم(.ق)395-.57طويلةلسنواتالتنبؤفيواسنكر،هناكإلىهاجروا

الجنوبيةالمملكةفيبقوأالذيناليهودعلىباللوموألقىبدمارهانيتبأفقدم(ق.5861للقدسالنهايي
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11الزنى11حزقيالاستخدموقدالبابلى،السبىفىنجأتهمفىالبالغةولثقئهمالشر،طرقلاتباعهم

أنيرىكانأنهكماطورهاولمكنه،قبلمنهوشعاستخدمهاالتىالمصورةوهي،مجازيةكصورة

2/أ-38(.0)عصيأنتاريخ،خروجمنذكله،اليهودتاريخ

المصيرمنالتحذيرفيإشعيااستمر.م(ق)107فجاةالآشورىالجيشانسحبعندماوحتى

الشرقعلىالآشورييينسلطانبامتدادتنبأإذمندقيقآوالسياسيالتاريخيحسةكأنوقد.النهايي

وعارض،الجنوبيةالمملكةعلىبابلقبلمنالمحدقالخطرالبعيدالمستقبلفيورأى،الأدنى

آشور.ضدمعهاويعاونهامصرعلىأعتمادها

وعن،عمانوئيلاسمهابنآوتلدستحملالتىالعذراءعنإشعيايتحدثباسمهالضسمىالشفروفي

ورمأحهمسككآسيوفهمالناسويطبع،العالمسلطتهفتعم(،السلام)أميرريأسةيحتالعامالسلامحلم

الإنجيلى،النبىبأنهإليهيشارالمأشيحعنالسفرهذانبؤاتولكثرة.الحملمعالذيبويسكنمناجل

القديم.العهدفىآخرسفراىمنأكثرالجديدالعهدفينبؤأيهوتقتبس

)أ:الأولإشعيا:قسمينإلىوينقسمالأنبياء،كتبفيسفرأولهو،أسمهيحملالذىوالسفر

وكتبهالثالثإشعياهوالأخيرالجزءإنيقالكانوإن،مختلفانمؤلفانكتبهما،الثانىوإشعيا93(،

الخامسالقرنإلىفيرجعالثالثأما.م،ق74.هوالأولإشعياتاريخإنأيضآويقاليالث.مؤلف

الميلاسد.قبل

بفعلمشروطآويكون،بلسانهينطقهاأنالشخصعلىيجبالتىالقوليةالأيمأنأنواعمنوهو

ماينجزولم،بعينهاليمينشرطتحققإلاليمينهمنتهكآالحالفالشخصيكونلا.مكانأوزمأنأو

الهل!ظهوروعند،زمانيشرطفهذأ"،الهلالظهورعندإلاالطعامآكلالا1قاللومثلأ؟،عليهأقسم

بيمينه.حانثفهويفعللموإنيأكلأنالشخصعلىفإن
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منالشخصيقطعالذى،--وهو".عأليمينالقوليةلأيمان7-أومنهأ،-القسمأواليمينمننوعأنهنالك

مشروطآ.أوممدودآيكونإماأليمينوهذأبشفتيهالقسمصيغةالرجلوينطق،نفسهعلىعهدآخلاله

يقولفمثلآ،ومكانزمأنكلفيبهيلتزمأنالشخصعلىالذىالعاماليمينوهوالممدوداليمين

لاالشخصفإن،المشروطاليمينأماحدود.دونمنيمتديمينفهذا"،اللحمآكللاأنأقسم11الشخصر

يقولفمثلأبه،أقسمماينجزولمبعينهالشرطذلكيحققعندالأبهنطقالذىباليمينحانثآيعتبر

أكللاأنأقسم11يقولأوزمأني،شرطفهذأ"الهلالظهورعندإلأالطعامآكللنأننيأقسم11:الشخص

إذأأوالهائلظهورعنديأكلأناليمينصاحبعلىفإن،مكانيشرطوهذأ"القدسفيإلأالطعام

الحنثيخصوجزأءأتعقوباتوهنالكاليمينمبدأانتهكقدفإنهيفعللمإذاأمأ،القدسإلىوصل

بليمين.

أثهن(الاسمةيهوه

العبريةفيالكينونةمصدرمنمشتقةانها:ويقأل،قديمةساميةكلمةهييهوفاهالعبريةالكلمة

بمعنىهوى،الفعلمنمشتقالاسمأنإلىالبعضويذهب.أكونالذيأكونأىإهييه،أآشرإهييه

الاسماءمعظمملرملاله،يهوهإن:ويقال.كانقدحدثوماوقعمالأنحث،أووقع،أوسقط،

لعلهأأوموجود،هوالذىيخلقأييهفيه،أشيريهفيهلعبارةمختصرةصيغة،القديمالعهدفيالعبرية

الجنود.ربأكطيشفاؤتيهوهاختصار

نفسه،عنلموسىا!هأبانأنإلىالكهنويي،أوأووهيميالمصدرينفييهوهاسميردولا

إبرأهيم،أيامإلىيعودأنهبذلكمفترضآ4()2:التكوينسفرفيالاسميستخدماليهوىالمصدرولكن

وقد.سابقةمرحلةعلىلاحقةمرحلةلمصطلحاتالقديمالعهدمحرريمنإسقاطهذاأنيبدوولكن

ويعقوبوأسحقلإبرأهيمظهرتوأنا،الربأنا:وقال،موسىكلمالربأنالخروجسفرفيجاء

قدأسة،ألاسماءأكثريهوهواسم.عندهمأعرففلميهوهباسميوأماشيءكلعلىالقادرأ!هبأني

الترجمةفيأليونانيةكيريوسأوالعبريةأدونايكلمةيستخدمونفكانوأبه،يتفوهونلااليهودوكان

بمعنىالعبريةهشيمكلمةيستخدمونأصبحوايمأ!ه،إلىللإشارةمولاىأوسيدىبمعنى.السبعينية

الجلكة.اسم

وقداسة.شيوعآألالهأسماءأكتزوهو،القديمالعهدفيمرةآلافستةمنأكثريهوهذكرأتىوقد

بركانيهوهأنويبدوالغفرأن،يومفيالأقداسقدسدأخلفقطالأعظمالكاهنبهيتفوهوكان

العربية،الجزيرةلشمالالمتاخمالجزءفيسيناءجزيرةشبهفيعرفماأولوعرفالصحرأء،

القطيع.بينمنلهتقدمالقرابينوكأنت.المنطقةلهذهمتاخمةأماكنوفي
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القدوسوسيجلسعليهاسيجلسونالذينالعظماءإسرأييلرجالعروشحولالملائكةويضطف

يدخلالرب:قيللأنه،الوثنيةالأممويحاكمالدينبيترؤساءوأحدإسراييلقدماءمعالممجدالوأحد

والأشرأر.الصالحونالربسيحاسبالحسابيومففيورؤسأيهم،شعبهشيوخمعالمحكمةفي

جهنم.نأرفىيلقيهموالأشرأرعدنجنةسيدخلونالصالحون

فيجيب،متشابهبكيفيةويدينلهيحلومنيبرئينصفنا،ولمبألعدلعلينايحكملمالأشرأر:سيقول

جهنم.إلىوينزلون،بأعمالهمكشفآعليهميقرأبعديذشيء،بكللكمالبوحأريدلاالممجد:القدوس

لموالتي،بسيطةهفوأتأنهاوقتهافيظنها،كثيرةسئيةأفعالالإنسانلدىستظهر،الحسابيومعند

فيبقدميهالإنسانيدوسهاالتىالجايزةالأعمال،يقلقنيفهوأعقابيفيالظلمكأنمتىبسببها.؟يقلق

عشرالايثىفترةطوالبألجسدالروحيلتحقأنيجبالدينونةالحسابيومفيستغمره،العالمهذا

يفنىشهرآعشرايثيبعدلكن،وتهبطتصعدالروحبينماالجسد،يوجدجهنمفي،الموتبعدشهرآ

:الحسابيومالإنسانإلىيؤجهالتيالأسئلةضمنومنجديد.منيتزلأندونالروحويضعدالجسد

عليكيمليالذىبألوأجبقمتهل؟التوراةلدراسةوقتآلنفسكحدتهل؟بنزاهةأعمالكأتممتهل

منشيءاستنتاجحاولتهل3المحكمةعنبحثتهلبالمسيج؟الخلاصستتأملهلعأئلة؟يأسيس

نأبشرطإلايقبللنالعلاقةصاحبفإنايجابيةالأسئلةعنألاجأباتكانتلوحتى؟الدراسةآخر

الربمخأفةويكونوالعلموالحكمةالخلاصووفرةالأمانةيكونزمانكوفىأدثه،مخأفةكنزهيكون

.كنزه

ئكقرالكبير"الكاهن11كانوفيه)تشري(،السابعالشهرمنالعاشراليومهو

منالغرضوكانكله.الشعبوذنوبالكهنةأخوانهذنوبعنويكفر،المقدس

الهيكلفيذنوبهعن

عنالتكفيرهذا

هوالذنوبعنالتكفيرفإنالأمرغالب.وفيعامةبصفةوالشروالخطأالإثممنالتطهير،الذنوب

خاصة.بطقوسفنوبهعنالتكفيرينوىالذكطالرجلأوالبيتئطقرالذىالكاهناختصاصمنعمل

التيالغفرأنيومشعايرهوالطقوسهذهكلفىطويلأ،وقتآيستغرقوالذىتعقيدآالأكثروالأمر

.الذنوبعنالتكفيربأمركلهاتختص!والتى،بمفردهالأكبر"الكاهن11بهأيقوم

الكاهن11يغسلوفيهالتكفير"،"يومبالشعائربهذهالخاصالنظامهذاسئضىاللاويينسفروفى

9 l(http://kotob.has.it



أجلمنخصئصتالتيالقرابينبتقديميقومذلكوبعد،بسيطةملابسويريدىبالمأءجسدهالأكبر"

كان)التيالتكفيريومشعأيرفييحدثولم.بيتهوذنوبإسرأييلأهلوذنوبذنوبهعنالتكفير

الئانى.الهيكلفترةفييغييراتأية(الأولالهيكلمنذأيضأللتورأةطبقأبهامعمولأ

الكاهن11صلاةالغيتحيثالتكفير،عيدمفهومفيهأمبتغييرالثانيالهيكلخرابأتىوقد

.الصلاةتقامالقربانمنوبدلأالمعبد،فيالعبادةوتركزتصوم،يومإلىالتكفيرعيدوتحوصلالأكبر"،

حزنيومإلىرويدأرويدآوتحولالعيدهذاشكلكبيرةوبصورةأيضأتكدرالوسطىالعصوروفي

وبكاء.

عامة،بصفةوالشروالخطأوالإثمالخطيئةمنالتطهيرالذنوبعنالتكفيرهذأمنالغرضوكأن

منعملهوالذنوبعنالتكفيرفإنالأمر،غالبوفيوالآيأم.الذنوبعنالربيصفجكي

خاصة.بطقوسذنوبهعنالتكفيرينويالذيالزجلأو،البيتئطفرالذىالكاهناختصاص

بهايقومالتيالشعايرهوالطقوسهذهكلفيطويا*،وقتأيستغرقوالذيتعقيدآالأكئروالأمر

الذنوب.عنالتكفيربأمركلهاتخصوالتيبمفردهالأكبرالكاهن

الأكبرالكأهنيغسلوفيهالغفرأن،بيومالشعائربهذهالخاصالنظأمهذاسئمياللاويينسفروفي

عنالتكفيرأجلمنخصصتالتيالقرابينبتقديميقومذلكوبعدبسيطةملابسويريذيبالماءجسده

وفقآبهامعمولأكانالتيالغفرانيومشعائرفيتحدثولم،بيتهوذنوبإسراييلأهلوذنوبذنوبه

الغفرأن،عيدمفهومفيهامبتغييرالثأنيالهبكلخرابأيىوقد،الأولالهيكلمنذأيضأالتوراةإلى

المعبد،فيالعبادةويركزت،للصوميومإلىالغفرانعيدوتحولاكبر،الكاهنصلاةألغيتحيث

العيدهذاشكلكبيرةوبصورةأيضأتكدرالوسطىالعصوروفي،الصلاةتقامالقربانمنوبدلأ

وبكاء.حزنيومإلىرويدأويحول
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الأولالجلدفهرس

لموضوعا

...........................................!......................والفنيةالإداريةالمقدمة

..........................................................................العلمسةالمقدمة

.................0000000000،000000000000000050000005+.................المصطلحاتمسرد

...............................................................................رسرلفهاا

791

اصفحةا

!
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591
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الثانيالجلدفهرس

الموضوع

.......................ا.....المزروعات)أحكامزلراعيم:الأولالقلمطم

..............................................ء.......)البركات(برخوت:الأولالباب

..........................................................................الثانيالفصل

..........................................................................الثالثالفصل

.........................................................................الخامسالفصل

........................................................................السادسالفصل

..........................................................................السابعالفصل

..........................................................................الثامنالفصل

..........................................................................التاسعالفصل

...................................................(..الحقل)زاويةبعاه:الثانىالباب

..........................................................................إ!ول!الفصل

..........................................................................الثانيالفصل

..........................................................................الثالتالفصل

........................................................................الخاصسالفصل

........................................................................السادسالفصل

..........................................................................السابعالفصل

...........................................................................الثامنالفصل

أصف!جه1

IV
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151

911

131

arc

915

161

163

16 c

167

916

W

Wr

WC

177!.....................-(الحقلمنعشرهإخراجفي)المشكوكدمعاي:الثالثالباب

"..........................................................................الثالثالفصل

991

WA

W

183

185
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...........................................................................الخامسالفصل

...........................................................................السادسالفصل

............................................................................السابعالفصل

..................................(المختلفهالأنواع،)الهجينكلعييم:الرابعالباب

.............................................................................الأولالفصل

.............................................................................الثانيالفصل

............................................................................المالثالفصل

.............................................................................الرابعالفصل

.....!.....................................................................الخامىالفصل

..........................................................................السادسالفصل

............................................................................السابعالفصل

.............................................................................الثامنالفصل

........................................،...................................التاسعالفصل

.........................................(السابعة)السنةشبيعيت:الخامسالباب

.............................................................................الأولالفصل

.............................................................................الثانيالفصل

............................................................................الثالثالفصل

.............................................................................الرابعالفصل

...........................................................................الخاصالفصل

...........................................................................السادسالفصل

............................................................................السابعالفصل

.............................................................................الثامنالفصل

............................................................................التاسعالفصل

............................................................................العاسرالفصل

....................................................()الهباتتروموت:السادسالباب

.............................................................................الأولالفصل

.............................................................................الثانيالفصل
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27

rl

rr

re

rv
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............................................................................الثالثالفصل

.............................................................................الرإبعالفصل

...........................................................................الخامسالفصل

...........................................................................السادسالفصل

............................................................................السابعالفصل

.............................................................................الثامنالفصل

............................................................................التاسعالفصل

............................................................................العاشرالفصل

.......................................................................عشرالحاديالفصل

..................................................)الأعشار(معساروت:السابعالباب

.............................................................................الأولالفصل

.............................................................................الثانيالفصل

............................................................................الثالثالفصل

.............................................................................الرأبعالفصل

...........................................................................الخامسالفصل

........................................(الثاني)العشرشينيمعسار:الثامنالباب

.............................................................................الأولالفصل

.............................................................................العانيالفصل

............................................................................الثالثالفصل

.............................................................................الرابعالفصل

...........................................................................الخامسالفصل

................................................(الكاهن)عجينةاثلأهالتاسح:الباب

.............................................................................الأولالفصل

.............................................................................الثانيالفصل

............................................................................الثالثالفصل

.............................................................................الرابعالفصل

........................(الأولىسنواتالثلأثفيالأشجار)ثمارغرلاهالعاشرالباب

102http://kotob.has.it



...................................الأولالفصل
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...؟...............................الأولالفصل
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المالثالجلدفهرس

الموضوع

....................)الاعياد(موعيدألثانى:القسما
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............................................................................السادسالفصل

..............................................................................السابعالفصل
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..............................................................................التاسعالفصل

..............................................................................العاشرالفصل

.........................................................................عشرالحاديالفصل
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........................................................................عشرالخامسالفصل
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.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000055والعشرونالرابعالفصل

....000000000000000000000000000000000000000000.000000000000000000007والعشرونالخامسالفصل

...................................................................والعرونالسادسالفصل

402

927

287

592
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الرابعالجلدفهرص

لموضوعا

...............................................)الأعيا*(موعيدألفانى:القسم

...................................................)التوصيلات(عروبين:الثانيالباب

.............................................................................الأولالفصل

.............................................................................الثانيالفصل

............................................................................الثالثالفصل

.............................................................................الرأبعالفصل

...........................................................................الخامسالفصل

...........................................................................السادسالفصل

............................................................................السابعالفصل

............................................................................الثامنالفصل

...........................................................................التاسعالفصل

...........................................................................العاسرالفصل

......................................................................عرالحاديالفصل

........................................................................عرالثانيالفصل
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........................................................................عشرالرأبعالفصل

.....................................................................عثرالخامسالفصل

......................................................................عشرالسادسالفصل
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الصفحة

-

73
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17

18
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1V
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الخامسالجلدفهرص

الموضوع

..........................................الأعماد(.موعمد!):الثانىالمسم

............................................(الفصح)عيد:فدللحيمالثالثالباب

..........................................................................الأولالفصل

00000000005................................................................الثانيالفصل

......................................................................"...الثالثالفصل

...........................................................................الرابعالفصل

........................................................................الخامسالفصل

........................................................................السادسالفصل

..........................................................................السابعالفصل

..........................................................................الثامنالفصل

..........................................................................التاسعالفصل

العاشر..........................................................................الفصل

702

الصفحة
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161

918

91v

285

335
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السادصالجلدفهرص

لموضوعا

............................................)الأعياد(موعيدالثانىالقسم

..................................................)الشواقل(شقاليم:الرابحالباب

...........................................................................الأولالفصل

..........................................................................الثانيالفصل

..........................................................................الثالثالفصل
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.........................................................................الخامسالفصل
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..........................................................................لولأا(م!لفها
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......................................000000000000000000000000000000000005الثاك(-!لفها
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